
 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. 
 

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11 
telefon: 61- 89-84-000,  fax: 61- 81-33-262 

Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS : 0000536731 

NIP : 777-27-54-458,  REGON: 634552438 
 

www.szpitalwpuszczykowie.com.pl 

 

 

 

      
 

     

 

 

St
ro

n
a1
 

Puszczykowo, dnia 17 stycznia 2020  r.  

 

Szp.12/35/1/2019 

  

 

Informacja dla uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. „Dostawa wieży do zabiegów laparoskopowych wraz z wyposażeniem” 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie                 

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej 

dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

skierowane do Zamawiającego we wniosek złożony w dniu 13 stycznia 2020 r. 

 

Wniosek nr 1: 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuści wózek z podstawą jezdną wyposażoną w 4 kółka z blokadą oraz z jednym centralnym 

uchwytem do przemieszczania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek z podstawą jezdną wyposażoną w 4 kółka z blokadą, wyposażony 

w jeden centralny uchwyt do przemieszczania. 

 

Wniosek nr 2: 

Niniejszym, mając na względzie zachowanie konkurencyjności i podniesienie jakości składanych ofert –                           

z niekwestionowaną korzyścią dla Zamawiającego - zwracamy się z prośbą o zgodę na zaoferowanie sprzętu 

 o innych, niż wstępnie wyspecyfikowanych w SIWZ parametrach, ale o funkcjonalności tej samej – a w niektórych 

aspektach znacznie przewyższającej wstępnie wyspecyfikowaną.   

Sprzęt, który pragniemy Państwu zaoferować jest fabrycznie nowy, nie demonstracyjny.  

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą”, podpunkt nr 2 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery wyposażonej w trzy przetworniki wysokiej 

rozdzielczości, technologia CCD ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

 

 

 

Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 3 
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Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie głowicy kamery wyposażonej w 3 przyciski sterujące w tym  

2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez 

krótkie i długie wciśnięcie) ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 11 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery który automatycznie odwzorowuję nasycenie 

 i temperaturę barwową kolorów bez potrzeby regulacji ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery posiadającego elektroniczne zwiększenie 

jasności z 5 stopniową regulacją ?  

Odpowiedź: 

 

Pytanie nr 5 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 13 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery który posiada intuicyjne sterowanie menu 

 z poziomu głowicy kamery oraz dołączonej do zestawu klawiatury medycznej , wyświetlane na ekranie monitora 

operacyjnego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania konsolę kamery z funkcją elektronicznego doświetlenia obrazu  

z 5 stopniową regulacją. 

 

Pytanie nr 6 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 14 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli kamery wyposażonej w dwa wyjścia DVI-D (FULL HD 1920 x 

1080p) oraz jedno wyjście  3G-SDI (FULL HD 1920 x 1080p) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania konsolę kamery wyposażoną w dwa wyjścia DVI-D (FULL HD 1920x1080p) 

oraz jedno wyjście 3G-SDI (FULL HD 1920 x 1080p). 

 

Pytanie nr 7 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 17 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery który posiada możliwość rozbudowy   

o endoskopową wizualizację w bliskiej podczerwieni z użyciem ICG ?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie nr 8 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunktu 18 

Czy zamawiający zrezygnuje z tego parametru, gdyż jest on charakterystyczny tylko dla jednego producenta ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 9 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunktu 19 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli kamery która posiada cyfrowy program umożliwiający  

zwiększenie kontrastu podczas obrazowania celem lepszej wizualizacji obrazowania struktur tkankowych ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 10 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Głowica kamery wraz z konsolą” podpunkt nr 20 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterownika kamery posiadającego wyświetlanie menu i wszystkich 

komunikatów na ekranie monitora operacyjnego w języku polskim ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 11 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Monitor medyczny  

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego w podpunktach od 1- do 16  monitora 

 o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, posiadającego najwyższą jakość obrazowania chirurgicznego 

w rozdzielczości 4K 

Monitor medyczny LCD o przekątnej ekranu 31,5 ‘’ 

Monitor posiadający rozdzielczość obrazu 4096 x 2160  

Monitor posiadający jasność obrazu na poziomie 350 cd/m² 

Monitor posiadający kontrast obrazu 1500:1 

Kąt widzenia prawo/lewo/góra dół – 178° 

Monitor zawierający powłokę antyrefleksyjną 

Monitor z maksymalnym zużyciem energii 90 W 

Monitor wyposażony w obsługiwane gniazda wejścia : 

 1 x HDMI 2.0 

1 x DP 1.2 (SST), 1 x DP 1.2 (MST) 

1 x DVI  

Monitor obsługujący formaty obrazu :  

1 x DP 1.2 (SST) 

1 x DVI  
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Monitor z możliwością zawieszenia na dedykowanym ruchomym ramieniu i mocowaniu typu 

VESA 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 12 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Monitor medyczny” wyspecyfikowany w punktach nr 1-16 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga zaoferowania monitora w rozdzielczości 4K ( 4096 x 2160 pixeli ) 

zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wymaga zaoferowania sterownika kamery obsługującego format 4K ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż nie wymaga zaoferowania sterownika kamery obsługującego format 4K. 

 

Pytanie nr 13 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Źródło światła” podpunkt nr 3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z gwarantowaną żywotnością diody LED 30 000  

godzin ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 14 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Źródło światła” podpunkt nr 5 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła wykonanego w technologii ledowo – laserowej 

umożliwiającego oświetlanie pola operacyjnego światłem widzialnym - światło białe ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 15 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Źródło światła” podpunkt nr 6 

Czy zamawiający zrezygnuje z tego parametru gdyż jest on charakterystyczny tylko dla jednego producenta ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 16 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Archiwizator danych”- 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego w podpunktach od 1 do 17  archiwizatora danych 

o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane charakteryzującego się poniższymi parametrami: 

 

Archiwizator wyposażony w moduł obsługi DICOM 

Archiwizator wyposażony we wbudowany twardy dysk o pojemności 1TB 

Archiwizator wyposażony w 3,5’’  panel spełniający funkcję wyświetlacza 

Archiwizator posiadający możliwość bezpośredniej współpracy z drukarką 

Archiwizator z  możliwością wprowadzania danych pacjentów 

Archiwizator z możliwością obsługi obrazu w rozdzielczości High Definition 
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Archiwizator z możliwością obsługi obrazu w formatach minimum BMP,  JPEG, DICOM 

Archiwizator posiadający możliwość uruchomienia streamingu w zakresie przesyłania obrazu wideo 

poprzez sieć Ethernet 10/100/1000 Mb/s, 

Archiwizator z maksymalnym zużyciem energii 32,5 W 

Archiwizator spełniający normy :  

UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42/EEC,  ISO 9001, ISO 13485 Class 1 Medical Device, RoHS HIPPA 

Compliance, SSL Certificate 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 17  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Insuflator CO2” podpunktu nr 5 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie insuflatora z funkcją pomiaru ciśnienia CO2 w powłokach, sposób 

podawania gazu w trybie insuflacji skokowy do zadanej wartości ciśnienia insuflacji ? Czy ze względów 

ekonomicznych zamawiający wymaga aby do insuflatora CO2 zaoferować dren wielorazowy ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 18  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Insuflator CO2” podpunktu nr 7 

Czy Zamawiający w ramach podpunktu 7 dopuści do zaoferowania insuflator z funkcją automatycznej desuflacji,  

w którym ze względów bezpieczeństwa progi ciśnienia oraz czas uruchomienia desuflacji zostały zaprogramowane 

przez producenta i nie podlegają zmianie lub ustawianiu przez użytkownika ? Nadmieniamy, że każda czynności 

związana z konicznością dokonania dodatkowych ustawień w insuflatorze takich jak progi ciśnienia oraz czas 

uruchomienia desuflacji wprowadza niepotrzebny stres personelu, naraża na popełnienie błędu oraz wydłuża czas 

uruchomienia urządzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

 

 

Pytanie nr 19  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Insuflator CO2” podpunktu nr  9 

Czy zamawiający dopuści insuflator CO2 przygotowany do zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2, 

w zestawie przewód zasilania z sieci centralnej o dł. 6m oraz wbudowanym reduktorem ciśnienia w insuflatorze ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania insuflator z wbudowanym reduktorem ciśnienia. 

 

Pytanie nr 20  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „pompa laparoskopowa” podpunktu nr 3  

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy multidziedzinowej przystosowanej do pracy w różnych 

trybach przepływu np. w laparoskopii w zakresie od 100 ml do 3,5 l ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 21  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „pompa laparoskopowa” podpunktu 6 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki ssąco-płuczącej 5mm / 36 cm – zwykła , z otworami, 

wielorazowa kompatybilna z drenami do pompy ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania końcówki ssąco-płuczącej 5mm / 36 cm – zwykła, z otworami, 

wielorazowa kompatybilna z drenami do pompy. 

 

Pytanie nr 22  dotyczy pakietu nr 1 pozycji „pompa laparoskopowa” podpunktu 7 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki ssąco-płuczącej 10mm/ 36 cm , wielorazowej z łopatką 

zabezpieczającą zassanie większych elementów , kompatybilną z drenami do pompy ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania końcówki ssąco-płuczącej 10mm /36 cm, wielorazowej z łopatką 

zabezpieczającą zassanie większych elementów , kompatybilną z drenami do pompy. 

 

Pytanie nr 23 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „wózek aparaturowy medyczny ” wyspecyfikowany w podpunktach  

nr 1-7 

Prosimy o dopuszczenie w miejsce wstępnie wyspecyfikowanego  w podpunktach od 1 do 7 wózka aparaturowego 

o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane i posiadającego : 

Wózek wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne koła, 2 z nich z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej 

ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia  6 urządzeń 

2 półki oraz szuflada 

Wysięgnik do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowany centralnie,  

Uchwyt butli CO2, mocowany z tyłu wózka – 1 szt. 

Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. 

Szyna sprzętowa, długa, do zastosowania z wózkiem – 1 szt. 

Wózek wyposażony w dedykowany uchwyt do głowicy kamery 

Wózek wyposażony w schowek dający możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 24 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Optyka laparoskopowa i światłowody”, podpunkt nr 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej z systemem wałeczkowym typu Hopkins, 

kąt patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze 

światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna ? 

W komplecie dwie dedykowane kasety sterylizacyjne na każdą z optyk. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 25 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Optyka laparoskopowa i światłowody”, podpunkt nr 2 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie optyki laparoskopowej z systemem wałeczkowym typu Hopkins, 

kąt patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. 31 cm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, 

przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów, autoklawowalna ? 

W komplecie dwie dedykowane kasety sterylizacyjne na każdą z optyk 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie nr 26 dotyczy pakietu nr 1 pozycji „Optyka laparoskopowa i światłowody”, podpunkt nr 3 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie światłowodu, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 300 cm, 

 śr. 4,8 mm - 4 szt. ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania światłowód o długości 300 cm i średnicy 4,8 mm. 

 

Pytanie nr 27 dotyczy pakietu nr 1 „Wieża laparoskopowa”  

W ramach zachowania konkurencyjności i równego traktowania oferentów prosimy o wprowadzenie dodatkowej 

punktacji zgodnie z poniższym :  

1. Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów tej samej wielkości na ekranie monitora operacyjnego 

tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z wyciętym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w 

dowolnym momencie – Tak  - 10 pkt. , Nie – 0 pkt. 

2. Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwości podłączenia sztywnego 

wideolaparoskopu 3D – Tak – 20 pkt , Nie – 0 pkt  

3. Możliwość  przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę  z CO2 o objętości 1 

 l  - Tak – 10 pkt , Nie – 0 pkt  

4.  Temperatura barwowa źródła światła  - poniżej 6100 K – Tak – 10 pkt , Nie – 0 pkt 

5. Zużycie energii monitora ok. 100 W , ≥95 W – 0 pkt , ˂ 95W – 10 pkt 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje zmian w sposobie przyznawania punktacji i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 28  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 42 dni od daty zgłoszenia gotowości  

do przyjęcia dostawy przez Zamawiającego, które nastąpi nie później niż w terminie do 6 miesięcy od daty 

podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie nr 29 dotyczy pakietu nr 1 „Wózek aparaturowy medyczny”  

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy  jest wyrobem modułowym, dowolnie 

konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:  

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu ustawy z dnia 20 

maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm) i posiada stawkę VAT 8% oraz  

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, uchwyt stojaka, 

szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie 

są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%, 

Zamawiający dopuści ww. wózek,  który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi 

oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 30  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia  

tj. oprogramowanie do pompy, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych                  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi 

oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Wniosek nr 3: 

Pytanie 1, dotyczy głowica kamery wraz z konsolą punkt 3:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy kamery wyposażonej w 2 programowalne przyciski z dostępną 

opcją sekwencji długie przyciśnięcie, krótkie przyciśnięcie z możliwością zaprogramowania 14 funkcji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 2, dotyczy głowica kamery wraz z konsolą punkt 11:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego 

 i niebieskiego z poziomu monitora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 3, dotyczy głowica kamery wraz z konsolą punkt 14:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie konsoli kamery wyposażonej w wyjścia : 2x DVI, 4X3G-SDI, 2X DisplayPort? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie 4, dotyczy monitor medyczny punkt 2:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora o rozdzielczości 4K UHD 3840x 2160 16:9 panoramiczny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monitor o rozdzielczości 4K UHD 3840x 2160 16:9 panoramiczny. 

Pytanie 5, dotyczy monitor medyczny punkt 5:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego o kontraście 1400:1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monitor o kontraście 1400:1. 

 

Pytanie 6, dotyczy monitor medyczny punkt 7:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego posiadający funkcje PIP w dwóch proporcjach  

(30%i 50%) oraz ustawienie wertykalne / horyzontalne, bez POP, PBP, zatrzymanie obraz? Ustawienia te nie są 

wykorzystywane  artroskopii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 7, dotyczy monitor medyczny punkt 11,12:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitor medyczny wyposażony w gniazda: 2x DisplayPort 1.1, 1xDVI, 1x3G-

SDI, 1x DP 1.2 MST obsługujące wszystkie wymagane rozdzielczości z punktu 12? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monitor wyposażony w gniazda: 2x DisplayPort 1.1, 1xDVI, 1x3G-SDI, 1x 

DP 1.2 MST. 

 

Pytanie 8, dotyczy monitor medyczny punkt 15:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitora medycznego z maksymalny zużyciem energii 110W? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania monitor z maksymalny zużyciem energii na poziomie 110W. 

 

Pytanie 9, dotyczy źródło światła punkt 3:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie źródła światła o żywotności diód LED powyżej 30000h? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 10, dotyczy źródło światła punkt 5:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie źródła światła pracującego w trybie światła widzialnego a zatem 

używanego do laparoskopii bez fluorescencji i transiluminacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie 11, dotyczy archiwizator danych punkt 3:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie archiwizatora danych bez wyświetlania PIP i PBP na ekranie archiwizatora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 12, dotyczy archiwizator danych punkt 7:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie archiwizatora danych sterowanego za pomocą przycisków głowicy kamery 

sterylnie z pola operacyjnego, oraz ekranu sterującego? Taki system pozwala chirurgowi decydować o archiwizacji 

danych bez konieczności obsługi ze strony dodatkowego personelu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 13, dotyczy archiwizator danych punkt 12:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie archiwizatora danych z możliwością zapisu danych na wbudowany dysk, 

pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe za pomocą kabla jak i bezprzewodowo? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 14, dotyczy archiwizator danych punkt 16:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie archiwizatora danych wyposażony we wbudowany dysk Szybki SSD 

 o pojemności 128 GB? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 15, dotyczy insuflator punkt 3: 

Czy zamawiający dopuści insuflator z możliwością przepływu gazu CO2 minimum 40 l/min, dostępna regulacja 

co - 1 l/min? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 16,  dotyczy insuflator punkt 10: 

Czy zamawiający dopuści menu i wszystkie komunikaty konsoli kamery wyświetlane na panelu sterującym 

urządzenia w języku angielskim? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 
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Pytanie 17, dotyczy pompa laparoskopowa punkt 3: 

Czy zamawiający dopuści pompę przystosowaną do pracy w różnych trybach przepływu w zakresie minimum: 

 1 do 3 l/min? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 18, dotyczy pompa laparoskopowa punkt 6 i 7: 

Czy zamawiający dopuści końcówkę ssąco/płucząca 5 mm / 32 cm - zwykła, wielorazowa, kompatybilna z drenami 

do pompy w jednym rozmiarze  5 mmm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 19, dotyczy optyka laparoskopowa i światłowody punkt 3:  

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie światłowodu o długości 274cm ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 

Pytanie 20, dot. Rozdziału VII, pkt. 2 SIWZ: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania należytej zdolności technicznej jeśli wykonawca oferując 

wieżę laparoskopową wykaże, że wykonał należycie co najmniej 2 dostawy wież artroskopowych o wartości 

minimum 200 tys. złotych brutto każda? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wymagania opisane w SIWZ. 

 


