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 Samodzielny Publiczny  
Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy 
ul. Ks. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz 

tel. centrala 52 / 58-26-200, sekretariat 52 / 58-26-205, fax: 52 / 58-26-209 
e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl 

NIP: 554-22-01-453, REGON: 092325348, ISO 9001:2000 
Konto: 53 1130 1075 0002 6035 9320 0007  BGK 

Bydgoszcz, dnia 09 listopada 2017 r. 

Znak sprawy: 11/2017 

 

Do Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę zestawu endoskopowego 
oraz wieży laparoskopowej”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607553-N-2017 z dnia 
12.01.2016 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający wymaga aby wideogastroskop wyposażony był w dodatkowy kanał do spłukiwania pola 
zabiegowego tzw. Water-jet? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający wymaga aby procesor posiadał funkcję nagrywania wideo? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający wymaga aby procesor posiadał funkcję jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej 
wielkości - z włączonym filtrem eliminującym widmo światła czerwonego oraz obrazu standardowego, na 
jednym monitorze operacyjnym? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 4, 5) 
Dot. pkt 4 i 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu z cyfrowymi wyjściami 2x DVI-
D oraz 1x 3G-SDI oraz bez wyjścia wideo standard S-video i Composite? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 4) 
Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu z dwoma wyjściami DVI-D (HDTV1080) bez wyjść HD-SDI? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza procesor obrazu z trzema wyjściami DVI-D. 
 
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 4) 
Czy zamawiający zrezygnuje z  wymogu wejścia/ wyjścia sygnału HD-SDI ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 6, 7) 
Czy zamawiający dopuści proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 8) 
Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu bez polskich czcionek podczas wpisywania imienia i nazwiska. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 8) 
Czy zamawiający zrezygnuje z  tego wymogu i tym samym dopuści innego producenta sprzętu? Zamawiający w 
tym postępowaniu chce kupić program do archiwizacji badań i w nim będą robione wszystkie opisy. Funkcja 
wpisywania imienia i nazwiska pacjenta  w procesorze jest nie używana w momencie gdy jest program. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 8) 
Dot. pkt 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez możliwości używania znaków 
diakrytycznych? Dokumentacja badań, w tym wpisywanie danych pacjenta oraz opisywanie badań, ma 
odbywać się w systemie archiwizacji badań endoskopowych, gdzie można używać takich znaków? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 10) 
Dot. pkt 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez systemu wyboru przez 
procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchamiania zapisu obrazów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 11) 
Dot. pkt 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez trybów przesłony? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 13) 
Dot. pkt 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez możliwości uwydatnienia 
krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 13) 
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu opisanym w pkt. 13? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 16) 
Czy zamawiający dopuści  lepsze źródło światła LED min 1400 lm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 20) 
Czy Zamawiający wymaga aby w oferowanym zestawie endoskopowym był również insuflator CO2? Czy tylko 
możliwość podłączenia insuflatora do systemu endoskopowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania insuflatora CO2, w przypadku, gdy będzie on zintegrowany ze źródłem 
światła Wykonawca otrzyma 10 pkt, gdy insuflator stanowi oddzielne urządzenie Wykonawca otrzyma 0 pkt. 
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Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 20) 
Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści wysokiej jakości insuflator CO2, jako oddzielne urządzenie stojące na 
wózku endoskopowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zaoferowania insuflatora CO2, w przypadku, gdy będzie on zintegrowany ze źródłem 
światła Wykonawca otrzyma 10 pkt, gdy insuflator stanowi oddzielne urządzenie Wykonawca otrzyma 0 pkt., 
w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z SIWZ dopuszcza zaoferowanie insuflatora CO2 jako 
oddzielnego urządzenia. 
 
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 23) 
Dot. pkt 23 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu z obrazowaniem innym niż standard 
HDTV1080?  Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p FullHD. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gastroskopu z obrazowaniem w standardzie HDTV1080 lub wyższym. 
 
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25) 
Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o średnicy 9,8 mm wyposażony dodatkowo w kanał irygacyjny 
water-jet? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25) 
Dot. pkt 25 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu o grubości sondy 9,3 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 25) 
Czy zamawiający dopuści grubość sondy endoskopowej 9,3 mm ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 27) 
Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 4-100 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 27) 
Czy zamawiający dopuści wideogastroskop o głębi ostrości 3-100? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 30) 
Czy Zamawiający dopuści min 3 programowalne przyciski endoskopowe  z możliwością przypisania funkcji 
procesora na dowolny przycisk sterujący   min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie 
obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma 
znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 30) 
Dot. pkt 30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu z trzema przyciskami podwójnie 
programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość przypisania 6 funkcji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 32) 
Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni szczelny, zanurzalny z nakładka zabezpieczającą styki elektryczne? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 32) 
Czy zamawiający dopuści aparat z łatwo zamykanym zabezpieczeniem tylko wtyczki elektronicznej? Takie 
zabezpieczenie znacznie wydłuża żywotność aparatów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 32) 
Dot. pkt 32 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gastroskopu w pełni zanurzalnego z 
mechanicznym zabezpieczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 35) 
Dot. pkt 35 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu z obrazowaniem innym niż standard 
HDTV1080?  Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p FullHD. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolonoskopu z obrazowaniem w standardzie HDTV1080 lub wyższym. 
 
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 37, 38) 
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o grubości sondy endoskopowej i końcówki sony endoskopowej 
13,2 mm za to z kanałem roboczym o średnicy 4,2 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 39) 
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o znacznie większej średnicy kanału roboczego tj. 4,2 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 40) 
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o głębi ostrości 3-100 mm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 43) 
Dot. pkt 43 – Czy Zamawiający wymaga aby kanał irygacyjny water-jet był w pełni szczotkowalny? 
Odpowiedź: 
TAK. 
 
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 44) 
Dot. pkt 44 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu z trzema przyciskami podwójnie 
programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość przypisania 6 funkcji)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 44) 
Czy Zamawiający dopuści min 3 programowalne przyciski endoskopowe  z możliwością przypisania funkcji 
procesora na dowolny przycisk sterujący   min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie 
obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma 
znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 46) 
Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości sondy roboczej 1500 mm? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 47) 
Czy zamawiający dopuści aparat z łatwo zamykanym zabezpieczeniem tylko wtyczki elektronicznej? Takie 
zabezpieczenie znacznie wydłuża żywotność aparatów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 47) 
Dot. pkt 47 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kolonoskopu w pełni zanurzalnego z 
mechanicznym zabezpieczeniem? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 57) 
Dot. pkt 57 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej bez funkcji „trybu gotowości”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 58) 
Dot. pkt 58 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej bez funkcji zabezpieczającej 
przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 58) 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym użytkownik decyduje o czasie spłukiwania (podawania wody) 
poprzez naciśnięcie bądź zwolnienie przycisku nożnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 42 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 58) 
Czy zamawiający dopuści urządzenie w wyposażone w układ stabilizujący przepływ cieczy ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 43 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 59) 
Dot. pkt 59 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z 10 stopniami regulacji mocy 
przepływu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 44 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 60) 
Dot. pkt 60 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z przepływami cieczy: przy śr. 
drenu 1.6 mm do 135 ml/min; przy śr. drenu 3.2 mm do 410 ml/min; przy śr. drenu 8 mm do 1900 ml/min? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 45 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 60) 
Czy Zamawiający dopuści pompę płuczącą, której przepływ określa producent w zależności od zastosowanych 
średnic drenów tj. Ø1,6 mm przepływ do 135 ml/min, Ø3,2mm przepływ do 410 ml/min. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 46 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 61) 
Czy zamawiający dopuści  pojemnik na wodę o pojemności 1 litr? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
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Pytanie 47 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 62) 
Czy Zamawiający dopuści koszyk na zbiornik z wodą zintegrowany z pompa zamiast  koryta? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 48 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 62) 
Dot. pkt 62 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej z uchwytem na zbiornik z wodą 
zintegrowanym z pompą? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 49 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 67) 
Dot. pkt 67 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania monitora o przekątnej 27 cali? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 50 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 70) 
Dot. pkt 70 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora o jasności 240 cd/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 51 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 71) 
Dot. pkt 71 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania monitora o kontraście 3000:1? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 52 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 73) 
Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą 16,7 mln kolorów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 53 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 75-85) 
(Dot. wózek endoskopowy medyczny pkt. 75-85) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek 
aparaturowy o konstrukcji modułowej, w którym moduł zasilający stanowi wyrób medyczny, do którego 
podłączane są pozostałe elementy (moduły) wózka, takie jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, które nie 
podlegają pod dyrektywę o wyrobach medycznych i odstąpi od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności i 
wymogu oznakowania części niemedycznych znakiem CE ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 54 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 77) 
Dot. pkt 77 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z blokadą 2 kół? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 55 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 77) 
Czy Zamawiający w punkcie 77  dopuści wózek o następujących parametrach: 
podstawa jezdna z blokadą 2 kół, 
- 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka? 
 
Blokada dwóch kół jest wystarczającą blokadą umożliwiającą stabilność wózka podczas pracy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 56 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 79) 
Dot. pkt 79 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z listwą zasilającą z sześcioma gniazdami? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 57 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 81) 
Czy Zamawiający w punkcie 81 dopuści zapis wieszak na endoskopy z możliwością regulacji wysokości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 58 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 83) 
Czy Zamawiający w punkcie 83  dopuści wózek o wadze max. 80 kg? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 59 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 84) 
Dot. pkt 84 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez wysuwanej szuflady na klawiaturę? 
Klawiatura znajdować się będzie na przeznaczonej dla niej półce. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 60 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 85) 
Czy Zamawiający w punkcie 85 dopuści następujące rozwiązanie: 
Wózek endoskopy bez szuflady na akcesoria , wyposażony w specjalnie wyprofilowana półkę , stanowiąca 
miejsce na akcesoria endoskopowe. Półka w łatwy sposób się demontuję co bardzo ułatwia jej mycie podczas 
codziennej pracy w pracowni endoskopowej? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 61 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 86) 
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany system do archiwizacji badań endoskopowych był otwarty i nie 
ograniczał możliwości podłączenia w przyszłości tylko systemu endoskopowego oferenta, który wygra obecne 
postepowanie przetargowe na zakup zestawu endoskopowego? 
Odpowiedź: 
Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 62 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 88) 
Czy Zamawiający w punkcie 88 dopuści następujące rozwiązanie: 
Możliwość pracy w wersji dwustanowiskowej - w sytuacji , gdy zabiegi endoskopowe nie odbywają się 
jednocześnie? 
 
Oferowany system archiwizacji daje możliwość pracy w wersji dwustanowiskowej  przy zakupie dodatkowej 
karty przechwytującej obraz z drugiego procesora. 
Dopuszczenie takiego rozwiązania na tym etapie znacząco wpłynie na obniżenie wartości oferty. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 63 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 90) 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wymiany systemu archiwizującego (łącznie z migracją posiadanej bazy 
danych) będącego obecnie w Pracowni Endoskopii na program kompatybilny z oferowanym obecnie systemem 
endoskopowym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 64 (dot. Pakiet nr 1, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 92) 
Czy Zamawiający w punkcie 92 dopuści następujące rozwiązanie: 
Analiza zdjęć oraz ich archiwizacja wraz z bazą danych pacjentów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 65 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ) 
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Czy Zamawiający, w celu zachowania zasady konkurencyjności ofert, dopuści, w Pakiecie nr 2 
przedmiotowego postępowania, jako równoważny, zestaw laparoskopowy o podanych poniżej parametrach: 

 

  Sterownik endoskopowej kamery Full HD 1 szt. 

1 
Sterownik endoskopowej kamery  wysokiej rozdzielczości umożliwiający podłączenie 

głowicy 2D, jak i opcjonalnie, 3D   

2 Możliwość wymiany głowicy kamery w trakcie zabiegu   

3 Informacja na monitorze o braku przyłaczenia głowicy kamery do sterownika   

4 
Automatyczne rozpoznawanie podłączonej głowicy wraz z ustawieniem się w 

odpowiednim dla niej trybie   

5 
Możliwość wyboru zainstalowanym w sterowniku min. 4 trybów pracy kamery  

(laparoskopia ogólna, ginekologiczna, urologiczna, torako/kardiochirurgia)   

6 Możliwość zdefiniowania min. 3 dodatkowych ustawień użytkownika   

7 

Możliwość indywidualnej korekty w obszarze każdego w powyższych profili pracy  
nastepujących parametrów: 

- jasność -5 / +5, 
- zoom cyfrowy min. 1.0 - 1.8, 

- kontrast -5 / +5, 
- wzmocnienie krawędzi  -5 / +5, 

- opcjonalne włączenie i wyłączenie rotacji obrazu dla optyki o kącie patrzenia 30 st., w 
przypadku eksploatacji w technologii 3D 
- możliwość przełączenia obrazu 3D / 2D,   

8 

Możliwość ustawienia min. 4 profili obrazu, m. in.: 
- wzmocnienia koloru czerwonego (poprawiającego rozróznienie poszczególnych 

struktur), 
- wzmocnienia obrazu dla efektu redukcji dymu (dla zachowania klarowności obrazu) 

- PoP (ustawienie obok siebie dwóch obrazów, oryginalnego oraz z zastosowanym 
efektem) 

- statusu wskaźników na ekranie wyświetlającego zastosowane efekty wizualizacji 
(prezentowane w formie wiadomości lub symboli)   

9 Możliwość jednoczesnego zastosowania kilku efektów poprawiających widzenie   

10 Możliwość zdefiniowania min. 10 ustawień jako funkcje szybkiego wyboru   

11 

min. 4 przyciski funkcyjne na panelu przednim steerownika umozliwiające zarządzanie, m. 
in. następującymi funkcjami: 

- menu, 
- balans bieli,  

- rotacja obrazu, 
- zoom cyfrowy, 

- włączenie / wyłączenie źródła światła, 
- start / stop zapisu obrazu,      

12 

Możliwość przypisania przyciskom w głowicy kamery lub na  
przednim panelu sterownika min. 8 funkcji w menu użytkownika w zależności od potrzeb 

klienta   

13 Możliwość przełączenia z trybu 3D na 2D w przypadku zastosowania kamery 3D   

14 Możliwość wykonania balansu bieli z głowicy kamery i jej sterownika   

15 
Automatyczne dostosowanie natężenia oświetlenia emitowanego ze źródła swiatła LED za 

pośrednictwem modułu komunikacyjnego (MIS-BUS)   

16 Możliwość wyboru jednego z min. 9 języków menu użytkownika   

17 

Gniazda przyłączeniowe, min.: 2x3D 3G HD-SDI, 2x3D DVI-D, 2x2D DVI-D, 1x2D HD-SDI,  
przyłącze przewodu ekwiporencyjnego, przełącznik zasilania sieciowego, gniazdo 

przewodu komunikacyjnego MIS-BUS, 2x3.5 mm jack, 1x LAN Ethernet, 1x USB   

18 Możliwość dezynfekcji strownika kamery   

19 Max. pobór mocy 120 VA   

20 Zasilanie sieciowe 120/240 VAC, 50/60 Hz   

21 Wymiary: 330 x 145 x 355 mm (+/- 5 mm)   
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22 Waga 10 kg (+/- 0,5 kg)   

23 Natężenie hałaśliwości pracy < 45 dB(A)   

24 Klasa ochronna I   

25 Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF   

26 Klasa A wg IEC/DIN EN 6601-1-2   

27 Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1   

28 Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC   

  Głowica kamery Full HD 1 szt. 

1 Typ przetwornika: min. 1 x 1/3 "CMOS   

2 Progresywne skanowanie obrazu   

3 Ogniskowa: 14 do 28 mm   

4 Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s   

5 Uniwersalna głowica kamery z możliwością stosowania w jednostce 2D  oraz 2D / 3D   

6 

min. 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej 
kofiguiracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem /  nawigacja oraz zmiana  ustawień w 

menu jednostkisterującej kamerą.   

7 
Przyciski  na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie min. 8 funkcjom,  

zgodnie z potrzebami klienta   

8 

Zaprogramowane funkcje min. 4 przycisków na głowicy kamery w trybie na żywo:  
menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć 

/ start lub stop wideo)   

9 Automatyczna regulacja jasności Wymiary: 55 mm x 50 mm x 150 mm (+/- 5 mm)    

10 Automatyczna regulacja jasności obrazu   

11 
Możliwość dezynfekcji głowicy kamery poprzez przetarcie lub zanurzenie,   

środkami alkalicznymi lub możliwość dezynfekcji termicznej   

12 Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF   

13 Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1   

14 Klasa ochrony wodoszczelnej IPX2   

15 EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2   

16 Sprzęt klasy IIa wg 93/42/EEC   

  Monitor medyczny wysokiej rozdzielczości o przekątnej obrazu  26"  1 szt. 

  Przekątna matrycy  26"    

1 Technologia wyświetlacza LED becklight   

2 Ekran wyświetlacza antyrefleksyjny   

3 Czas reakcji matrycy 8 ms   

4 Jasność nominalna 800 cd/m2   

5 Rozdzielczość 1920 x 1080 pixeli   

6 Kąt widzenia min. 178˚ x 178˚   

7 Kontrast 1000 : 1   

8 Wejścia sygnałowe 2 x DVI, 2 x SDI/HD-SDI, RGB/HD-RGB, 2 x S-Video, Composite, VGA   

9 Wyjścia sygnałowe DVI, SDI/HD-SDI, RGB/HD-RGB, S-Video   

10 Waga 8,25 kg   

  Pompa irygacyjna 1 kpl. 

1 Jednorolkowa wielospecjalistyczna pompa płucząca   

2 Możliwe tryby: laparoskopia, artroskopia, histeroskopia, uretroskopia, aktywowane za 
pomocą osobnych transponderów RFID 

  

3 Duży wyświetlacz parametrów LCD 5,7”   

4 Możliwość sterowania ekranem dotykowym i pilotem   
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5 Tryb: laparoskopia   

6 Przepływ płynów 3500 ml/min   

7 Tryb: histeroskopia   

8 Przepływ płynów 500 ml/min   

9 Ciśnienie 15-150 mmHg   

10 Tryb: artroskopia   

11 Przepływ płynów 2500 ml/min   

12 Ciśnienie 15-200 mmHg   

13 Dreny płuczące autoklawowalne, silikonowe, wielorazowego użytku  
(na min. 20 cykli sterylizacyjnych) - 5 szt. 

  

16 Transponder RFID do aktywacji programu histeroskopia w zestawie   

  Insuflator CO2 1 kpl. 

1 Max. Zużycie energii 120 VA   

2 Maksymalna emisja hałasu urządzenia wynosi 50 dB   

3 
Zakres ciśnienia wlotowego Max. Ciśnienie wlotowe po stronie przyłącza źródła zasilania 

urządzenia: 80 bar    

4 
Min. ciśnienie wlotowe dla gazu po stronie przyłącza źródła zasilania urządzenia: 

 2,7 bar    

5 Max. Ciśnienie robocze 75 mmHg    

6 Max. Przepływ gazu 50 l / min   

7 Funkcja odsysania gazu - max. ssanie 12 l / min   

8 Regulowany zakres ciśnienia 1-30 mmHg   

9 Rozdzielczość wyświetlacza ciśnienia 1 mmHg   

10 Wymiary: 330 mm x 200 mm x 400 mm   

11 Waga 12 kg   

12 Interfejsy / złącza: Interfejs Memory Stick (USB Typ A)   

13 Interfejs serwisowy (mini USB)   

14 Podłączenie zasilania sieciowego (IEC-60320-1 C14)   

15 

Min. 4 zaprogramowane tryby pray: 
* standardowy (laparoskopia ogólna, ginekologiczna, urologiczna), 

* bariatryczny, 
* pediatryczny, 

* kardiochirurgiczny,   

16 

Sterowanie ekranem dotykowym o przekątnej 5,6" - 5,9" zawierającym informacje dot. 
zadanych i rzeczywistych parametrów przepływu gazu, ciśnienia w polu operacyjnym, 

ilości przepompowanego gazu, wartości ciśnienia odsysanego gazu (w formie cyfrowej) 
oraz ilości gazu w butli, podłączenia ogrzewania gazu, rzeczywistych wartości ciśnienia 
podawanego i odsysanego gazu oraz prędkości jego przepływu (w formie graficznej)   

17 
Możliwość zapamiętania wstępnego nastawienia wartości ciśnienia i prędkości przepływu 

gazu   

18 

Zgodny ze standardami: 
IEC 60601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995 (Edition 2.0) 
IEC 60601-1:2005 + CORR. 1:2006 + CORR. 2:2007 + 

A1:2012 (Ed. 3.1) 
EN 60601-1:2006/A1:2013 (Edition 3.1) 
EN 60601-1-2:2007/AC:2010 (Edition 3) 

IEC 60601-1-2:2014 (Edition 4) 
IEC 60601-1-6:2010 (Edition 3) + A1:2013 

CISPR 11 class B   
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19 
Filtry do CO2, jednorazowego użytku, pakowane 

 sterylnie, pojedynczo - 25 szt.   

20 Dren CO2 autoklawowalny z podgrzewaniem gazu - 1 szt.    

21 
Dren do oddymiania pola operacyjnego jednorazowego użytku wraz z kasetą dedykowaną 

do tego typu drenu i insuflatora - 10 szt.    

22 Dren wysokociścnieniowy CO2 - 1 szt.    

  Źródło światła LED 1 szt. 

1 Panel przedni z wyświetlaczem LCD   

2 Średnia żywotność modułu LED ok. 30 000 godzin pracy   

3 
Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy  

(tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%)   

4 Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%)   

5 Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%)   

6 
Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu  

komunikacyjnego (MIS-BUS)   

7 Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery   

8 
Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf  

o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm   

9 Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu   

10 Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda   

11 
Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający  

wynik na wyświetlaczu LCD   

12 Zasilanie sieciowe: 100-240 VAC, 50/60 Hz   

13 Maksymalna pobór mocy światła: 240 VA   

14 Maksymalne zużycie energii Moduł LED: 120VA   

15 Wymiary (szer. X głęb.): 330 x 145 x 355 mm (+/- 5 mm)   

16 Waga: 8,5 kg   

17 Pobór mocy w trybie gotowości: 5 VA   

18  Urządzenie emitujące hałas na poziomie < 45 dB (A)   

19 Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1   

20 EMC wg IEC / DIN / EN 60601-1-2 2007/2014   

21 Zabezpieczenie przed impulsami elektrycznymi zgodne z typem CF   

22 Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC   

23 CISPR 11 : klasa B   

24 Przewód komunikacyjny MIS BUS w zestawie   

25 Możliwość dezynfekcji źródła światła   

26 

Optyka  laparoskopowa dostosowana do przekazania obrazu w jakości Full HD, z 
wałeczkowym układem soczewek i uniwersalnym okularem, kąt patrzenia 0° lub 30° do 

wyboru przez Zamawiającego, średnica 10 mm, długość 330 mm, autoklawowalna - 2 szt. 

  

27 Przewód światłowodowy, kompatybilny z oferowanym źródłem światła, w 
nieprzezroczystej osłonie, o śr. 4,8 mm i dł. 350 mm - 1 szt.   

28 Stalowe koszosito peroforwane z pokrywą oraz uchwytem transportowym  
dedykowane optyce laparoskopowej wyposażone w silikonowe uchwyty stabilizujące 

optykę o wym. 455 x 85 x 40 mm (+/- 3 mm) - 2 szt. 
  

  Rejestrator medyczny Full HD 1 kpl. 

1 
Rejestruje filmy wideo wysokiej rozdzielczości i obrazy nieruchome z medycznych  

źródeł video na zewnętrzny dysk USB. 
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2 Obudowa ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie płynów    

3 
Przekazuje informacje na zewnętrzny monitor lub ekran dotykowy (zapis, informacje  

o przechowywaniu) 
  

4 Gniazda wejściowe, min.: HDMI, DVI (z adapterem)   

5 Gniazda wejściowe, min.: HDMI, DVI (z adapterem),    

6 Formaty video, min.: H.264 / MPEG4   

  Wejściowa rozdzielczość video:    

  1920 x 1200 pikseli, 60 Hz   

  1080p,  60/50/30/25 Hz   

7 1080i 60/50 Hz   

  1280x1024p50 / 60 Hz   

  720p 60/50 Hz   

  Format obrazu, min.: JPG   

8 Zapis dźwięku, min.: Mikro-Stereo-Headset (4 bieguny) / Line (nieaktywowany)   

9 Współpraca z dyskami zewnętrznymi: dyskiem flash USB, dyskiem twardym USB   

10 Gniazda USB, min. : USB3.0, SuperSpeed, 1 przednie złącze, 2 złącza tylne   

11 
Gniazdo 3,5 mm mini jack, kompatybilne ze standardowymi sterownikami nożnymi  

i sterownikami ręcznymi (opcjonalne sterowanie)  
  

12 Pilot zdalnego sterowania kamery na podczerwień (w zestawie)   

13 Rozmiar: 160 x 140 x 40 mm (+/- 5 mm)                      

14 Waga max.: 0,75 kg    

15 Warunki przechowywania: -40 °C do + 85 °C (+/- 5 °C)   

16 Warunki pracy: -20 °C do + 35 °C (+/- 5 °C)   

17 Zasilanie: AC 100-240V, 50 / 60Hz, 0.4-0.2A, 3-biegunowe gniazdo AC   

18 
Zgodność z certyfikatami: CE 93/42 / EEC, IEC 60601-1: 2005, 

 ANSI / AAMI ES60601-1: 2005, CAN / CSA C22.2 No.60601, 1: 2008, E361228, FCC część 
15, klasa FDA 1, RoHS 

  

19 
Zawartość zestawu: nagrywarka medyczna, dysk flash USB o pojemności min. 16 GB, 

twardy dysk zewnętrzny o pojemności min. 500 GB, kabel HDMI, adapter HDMI do DVI, 
kabel zdalnego rozdzielacza, kabel zasilający, pilot,    

  

 
Generator  elektrochirurgiczny ze specjalistycznymi trybami urologicznymi z 2 

resektoskopami uniwersalnymi mono/bipolarnymi 
1 kpl. 

1 Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną 
 

2 Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. 
 

3 Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333kHz +/-10% 
 

4 Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji 
 

5 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF 
 

6 

Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury 
kluczowych elementów  

7 

Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa 
wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania  

8 Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu. 
 

9 Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. 
 

10 Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” 
 

11 

Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu 
sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.)            

12 Możliwość regulacji jasności ekranu 
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13 

Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do 
pracowni endoskopowej)  

14 Komunikacja w języku polskim. 
 

15 

System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  Stała kontrola aplikacji 
elektrody podczas trwania całego zabiegu.  Wyświetlacz poprawnego podłączenia 

elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i 
dzieci lub dla noworodków 

 

16 

Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej  sygnalizowania alarmem, komunikatem na 
ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim.  

17 

System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów 
pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia.  

18 

Urządzenie wyposażone w cztery wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie 
akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi  

19 

Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – min. 8 poziomów (bez możliwości 
całkowitego wyciszenia)  

20 Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą. 
 

21 Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy 
 

22 
Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej 

 

23 

Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji 
czasu  

24 

Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o 
niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia. 

Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu 
 

25 Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego 
 

26 
Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego 

 

27 
Urządzenie umożliwiające pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym 

 

28 Instrukcja w języku polskim 
 

29 Cięcie monopolarne z mocą  350W 
 

30 
Min. 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów 
polipektomii, papillotomi, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe 

umożliwiające pracę w środowisku płynu 
 

31 Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia 
 

32 Koagulacja monopolarna kontaktowa z  mocą  200W 
 

33 
Min. 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, 

forsowna, bezkontaktowa (spray),  

34 
Minimum 8 efektów koagulacji  dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji 

monopolarnej kontaktowej  

35 Koagulacja bipolarna z mocą 120W 
 

36 
Minimum trzy rodzaje koagulacji bipolarnej w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do 

zabiegów urologicznych i artroskopowych  

37 Minimum 8 efektów dostępnych dla każdego trybu koagulacji bipolarnej 
 

38 
Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym 

z trybów.  
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39 
Minimum trzy rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i 

artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu  

40 Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego 
 

41 
Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym 

przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu  

42 
Aktywny element roboczy resektoskopu monopolarny/bipolarny, do optyki 30 stopni – 2 

szt.  

43 Płaszcz perforowany 24/26 Fr., ciągły przepływ, 2 zaworki, obrotowy – 2 szt. 
 

44 Obturator standadowy do resektoskopu 24/26 Fr. – 2szt. 
 

45 Elektroda resekcyjna półpętla zagięta 24/26 Fr., do optyki 30 stopni – 12 szt. 
 

46 Elektroda resekcyjna kulka 5 mm zagięta 24/26 Fr., do optyki 30 stopni – 5 szt. 
 

47 
Optyka do resektoskopu autoklawalna, śr. 4mm, dł.300mm, kąt patrzenia 30 stopni – 2 

szt.  

48 Kabel bipolarny do resektoskopu – 2 szt. 
 

49 Kontener do sterylizacji resektoskopów – 2 szt. 
 

50 Koszyk druciany do sterylizacji optyki – 2 szt. 
 

 Strzykawka 100 – 200 ml – 2 szt. 
 

  Wózek endoskopowy 1 kpl. 

1 Minimum cztery półki   

2 
Tylna kolumna wózka stanowiąca przeciwwagę dla monitora centralnego dla 

 zwiększenia stabilności zestawu wyposażona w osłonę półek 
  

3 Cztery podwójne antystatyczne kółka z blokadą   

4 Zintegrowana szuflada  

5 Zintegrowany uchwyt do łatwego manewrowania wózka   

6 Zintegrowane przyłącze do butli CO2  

7  Wymiary 700 x 1500 mm x 665 (+/- 5 mm)  

8 Zintegrowany transformator izolacyjny max. 2200 VA  

9 Uchwyt mocujący do głowicy kamery   

10 Uchwyt - Stojak dedykowany butli infuzyjnej  

11 Max. waga 75 kg   

12 Max. nośność półki 40 kg   

13 Max. nośność wózka 210 kg   

14 Max. moc wejściowa prądu 10 A dla 240 V   

15 
Ramię mocujące o udźwigu min. 15 kg montowane centralnie dające możliwość zmiany 

strony ustawienia monitora prawej lub z przyłączem typu VESA200  

16 Sprzęt zgodny z wymogami IEC/DIN EN 6601-1 i  IEC/DIN EN 6601-1-2, EN14971   

17 Sprzęt klasy I wg 93/42/EEC   
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18 Zabezpieczenie transformatora przeciw penetracji płynów IP20   

19 Sygnalizacja o spadku rezystancji transformatora poniżej 50 kOhm   

20 Bezpieczniki transformatora: 1x 20 A (podstawowy), 2x 10 A/t10 Ah/250 V (wtórne)   

21 Zabezpieczenie transformatora do temperatury 120 st C (+/- 3 st C)   

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza zestaw laparoskopowy pod warunkiem zaoferowania i spełnienia poniższych 
wymagań technicznych zgodnych z SIWZ: 
a). Procesor kamery Full HDTV zintegrowany ze źródłem światła LED, 
b). Głowica kamery Full HD, trzyprzetwornikowa, min.3czipowa (min:3x CMOS); kompatybilna z technologią 
obrazowania w wąskim paśmie światła; min.3programowalne przyciski funkcyjne; zoom optyczny (2x) oraz 
ostrość sterowane pokrętłami; zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych; Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO; 
waga głowicy max 230g, 
c). Insuflator z funkcją automatycznego oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz 
stopnie niski i wysoki); 
d). Generator kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii, 
e). W zestawie do resekcji śródoperacyjnej – bipolarnej wymagane zaoferowanie strzykawek z końcówkami 
zatrzaskowymi min. 150 ml oraz łączników elastycznych z końcówką zatrzaskową pasującą do oferowanego 
resektoskopu, umożliwiający wykorzystanie do płukania pęcherza odpowiednich strzykawek jednorazowych. 
f). Wymagane jest zaoferowanie 4szt kabli bipolarnych do resektoskopu zgodnie z SIWZ. 
g). W związku z wykonywaniem zabiegów resekcji mono i bipolarnych wymagane jest zaoferowanie elektrod 
posiadających właściwe oznaczenie środowiska pracy oraz dedykowanego programu w generatorze  do 
resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: 
 
Pytanie 66 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający, w celu poprawy widoczności przestrzeni operacyjnej, rozważy możliwość zaoferowania przez 
Wykonawców monitora z matrycą o przekątnej istotnie większej od pierwotnie wyspecyfikowanej, np. min. 
32”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 67 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający, w celu pełnego wykorzystania wieży laparoskopowej, rozważy możliwość rozszerzenia 
zastosowania pompy o zabiegi laparoskopowe, artroskopowe i ureteroskopowe wraz z potrzebą zapewnienia 
przez Wykonawców parametrów pracy urządzenia dedykowanych poszczególnym dyscyplinom 
miniinwazyjnym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 68 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ) 
Czy Zamawiający, w celu ograniczenia emisji ciepła modułu źródła światła w kierunku elementów sterownika 
kamery endoskopowej, rozważy potrzebę zaoferowania dwóch odrębnych paneli – źródła światła LED oraz 
sterownika kamery? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 69 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 1, 61, 64, 67, 70, 89, 103) 
Dotyczy załącznika nr 3a do SIWZ (właściwości techniczno – użytkowe) pakiet nr 2, pozycja 1, 61, 64, 67, 70, 89, 
103: Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych 
fabrykach, w kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność  gwarancyjna, jest 
niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie 
nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę 
produkcji sprzętu. Czy wobec tych faktów Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu z datą 
produkcji 2017 i umożliwi złożenie oferty na sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r.? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 70 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 89-102) 
Czy Zamawiający w zadaniu 2 pozycja "pompa płucząca do histeroskopii" dopuści jako równoważną pompę 
laparoskopową, która nie jest dedykowana zabiegom histeroskopowym, do której dedykowane są dreny 
wielorazowe, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego? 
Parametry pompy płuczącej-rolkowej: 
 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 71 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 105) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie  w zadaniu nr 2, pozycja 105:  
dostawki ultradźwiękowej do wymaganego w SIWZ generatora (diatermii), wyposażonej w panel dotykowy 
LCD, zapewniający dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy.  
Wyposażenie Generatora w dostawkę ultradźwiękową pozwoli na szersze wykorzystanie oferowanego sprzętu i 
umożliwi funkcję cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek dzięki integracji energii ultradźwiękowej i bipolarnej w 
obrębie jednej końcówki roboczej. Proponowana opcja znajdzie zastosowanie w zabiegach laparoskopowych, 
jak i otwartych. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 72 (dot. Pakiet nr 2, załącznik nr 3a do SIWZ, pkt. 130) 
Czy Zamawiający w zadaniu 2 pozycja 130 dopuści elektrodę kulkową nieposiadającą oznaczenia 
kompatybilnego kąta optyki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE SIWZ 
 

Pytanie 73 
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 i 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu / 
asortymentu (np. system do archiwizacji badań, wyposażenie wózka), który nie jest wyrobem medycznym 
(stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 

 
Pytanie 74 
Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, punkt 3 i 4 oraz rozdział VI, punkt 2, podpunkt 1)a): Czy w przypadku 
zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o 
wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział III, 
punkt 3 i 4 oraz rozdział VI, punkt 2, podpunkt 1)a)? 
Odpowiedź: 
Tak. 

 
Pytanie 75 
Dotyczy załącznika do SIWZ (Formularz cenowy), pakiet nr 1 i 2; Czy w przypadku zaoferowania produktów z 
różnymi stawkami podatku VAT (8% i 23%) – Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację formularza 
asortymentowo–cenowego poprzez dodanie kolejnego wiersza np. 1a i wycenienie wyrobów zawierających 
23% stawkę podatku VAT? 
Odpowiedź: 
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Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE Głównych postanowień umowy 
 
Pytanie 76 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta 
likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że nie została wobec niego wszczęta likwidacja oraz nie przekształca się w spółkę 
prawa handlowego. 
 
Pytanie 77 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 5, ustęp 4 oraz paragraf 6, ustęp 4 
oraz paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostawy sprzętu zastępczego – 
Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednakże wydłuża termin na usunięcie wad i usterek w 
przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego.  
Zamawiający zmodyfikował treść wzoru karty gwarancyjnej pkt. 3 ppkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku dostarczenia 
urządzenia zastępczego w terminie nie dłuższym jak 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
Pytanie 78 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na dodanie do ustępu 4 następującego zdania „(…) ale nie więcej niż 20% wartości umowy”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 79 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
"Nieusunięcie przez Wykonawcę wad w określonym w karcie gwarancyjnej terminie uprawnia Zamawiającego 
do powierzenia ich usunięcia osobom trzecim posiadającym AUTORYZACJĘ PRODUCENTA, na koszt Wykonawcy 
bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi czy gwarancji, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do 
usunięcia wady i wyznaczenia terminu do wykonania naprawy lub wymiany. W takim przypadku, niezależnie od 
pokrycia kosztów usunięcia wad, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto wadliwego przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w ciągu 14 
dni od dnia wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty kary." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 80 
Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ (główne postanowienia umowy), paragraf 6, ustęp 4: Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 81 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
„Wszelkie naprawy gwarancyjne trwające powyżej 5 dni roboczych skutkują przedłużeniem okresu 
gwarancyjnego o czas napraw i odpowiednio wydłużają okres rękojmi” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 82 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,3 % na 0,1%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 83 
Dotyczy warunków umowy  § 9 ust. 1b i 1c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,1 % na 0,05%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 84 
Dotyczy warunków umowy  § 9 ust. 1d) oraz ust. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 % na 5%? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 85 
Dotyczy warunków umowy  § 9 ust 1b) oraz zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.7   
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od naliczania kary umownej  
w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednakże wydłuża termin na usunięcie wad i usterek w 
przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego.  
Zamawiający zmodyfikował treść wzoru karty gwarancyjnej pkt. 3 ppkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku dostarczenia 
urządzenia zastępczego w terminie nie dłuższym jak 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
Pytanie 86 
Dotyczy warunków umowy  § 12  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o następującą zmianę istniejącego zapisu: 
„W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. Wykonawca nie będzie mógł  przenieś wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, ani rozporządzać nimi w jakikolwiek prawem  przewidzianej formie.  
W szczególności  wierzytelności nie będzie mogła być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy 
(np. z tytułu umowy kredytowej, pożyczki). Wykonawca nie może  również  zawrzeć umowy bez pisemnej zgody 
Zamawiającego z osoba trzecią o wstąpienie w prawa wierzyciela (art. 518 KC), ani dokonywać żadnej innej 
czynności  prawnej rodzącej takie skutki, zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 

PYTANIA DOTYCZĄCE Wzoru karty gwarancyjnej 
 
Pytanie 87 
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 3, podpunkt 5), pozycja a): Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na to, aby czas przystąpienia do naprawy był liczony w dniach roboczych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 88 
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 3, podpunkt 5), pozycja d): Czy Zamawiający wyrazi 
zgodę na zmianę zapisu pozycji d) na zapis następującej treści: „wymiany urządzenia na nowe po maksymalnie 
3 naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 89 
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.5 d)   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący: 
„wymiany wadliwego podzespołu/części  urządzenia na nowe po maksymalnie 3 naprawach tego samego 
istotnego podzespołu/części urządzenia” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
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Pytanie 90 
Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ (karta gwarancyjna), punkt 6, podpunkt 2): czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
zagwarantowanie min. 8 letniego okresu dostępności części zamiennych od daty upływu terminu gwarancji? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 91 
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 6.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu dostępności części zamiennych z 10 do 8 lat? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 92 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych za opóźnienie w usunięciu 
usterki w okresie trwania gwarancji w przypadku, gdy w miejsce naprawianego urządzenia Wykonawca 
dostarczy takie same urządzenie zastępcze? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, jednakże wydłuża termin na usunięcie wad i usterek w 
przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego.  
Zamawiający zmodyfikował treść wzoru karty gwarancyjnej pkt. 3 ppkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie: 
usunięcia zgłoszonych wad w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku dostarczenia 
urządzenia zastępczego w terminie nie dłuższym jak 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
 
Pytanie 93 
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 3.5 b)   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie okresu na usunięcie zgłoszonych wad z 5 na 7 dni roboczych od 
momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na 
koszt Wykonawcy), a w przypadku konieczności sprowadzenia części  
z zagranicy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia  
do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Pytanie 94 
Dotyczy zapisów karty gwarancyjnej – Załącznik nr 7, punkt 6.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie okresu gwarancji na nowo zainstalowane elementy po naprawie 
– z 12 na 6 miesięcy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. 
 
Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że przedłuża termin 
składania ofert do dnia 14.11.2017 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2017 r. o 
godz. 10:00. 
 
W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SIWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę 
w toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na 
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SIWZ wraz z załącznikami oraz 
udzielonymi odpowiedziami na pytania. 
 

Dyrektor 
SPW ZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 

 
Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej 


