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Zakup, dostawę, montaż i uruchomienie aparatury
medycznej/sprzętu me dyc znego dla potr zeb Bloku Operacyjnego
oraz Pracow ni Endos kopowej Szpitala Specjalistycznego i m. S.
Żeromskiego w Krakowie wraz ze szkoleniem personelu (ZP 8/15) .
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie odpowiada na
zapytania złożone przez Wykonawców oraz modyfikuje zapisy SIWZ.
Zestaw do videoendoskopii HDTV kpl. 1
Pytanie 1 – pkt. 2
Prosimy o dokładne podanie modeli i typów posiadanych endoskopów Olympus
będących w posiadaniu Zamawiającego, które są obecnie wykorzystywane do realizacji
procedur / świadczeń w zakresie endoskopii.
Odpowiedź: Sprzęt posiadany przez zamawiającego:
1. OEV 141 1511335- video monitor -olympus
2. CLE 10 7147307 – źródło światła
3. OES TV OTV- F3 25.12378 – system kamera
4. GIFQ20 1000965 – gastroskop
5. JF IT 20 2115211 – duodenoskop
6. FIF XP 20 2823438 – gastroskop dziecięcy
7. CF 2500290 – kolonoskop
8. IS okular
9. 387P-2 EP230093 EPDM- AER
10. 54/41K – wózek do zestawu olympus, kleszczyki biopsyjne , papilotomy.
Pytanie 2: Pkt 8
Wnosimy o dopuszczenie rozbudowanej funkcji obrazowania tkanki w wąskich pasmach
światła uruchomianą automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania
endoskopowego i uzyskiwana poprzez optyczno-cyfrowe wycinanie różnych pasm światłą
(6 zakresów w tym pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jako alternatywę rozbudowaną funkcję
obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchomianą automatycznie
przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana
poprzez optyczno-cyfrowe wycinanie różnych pasm światłą (6 zakresów w tym
pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego).
Pytanie 3: Pkt 10.
Prosimy o doprecyzowanie jaką długością fali lasera powinno się odbywać obrazowanie.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, dla Zamawiającego długość fali jest
bez znaczenia.

Pytanie 4: Pkt 10.
Prosimy o doprecyzowanie w jakim trybie fotodynamicznym (terapia, obserwacja) powinno odbywać się
obrazowanie i dla jakich odcinków odcinka pokarmowego.
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, dla Zamawiającego tryb jest bez znaczenia.
Pytanie 5: Pkt 10.
Czy Zamawiający rozumie przez ten punkt możliwość rozbudowy obserwacji fotodynamicznej opartej na technologii
fluorescencji/autofluorescencji?
Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian, dla Zamawiającego możliwość rozbudowy obserwacji
fotodynamicznej opartej na technologii fluorescencji/autofluorescencji jest bez znaczenia.
Pytanie 6: Pkt. 10
Prosimy o wykreślenie punktu. Metoda fotodynamiczna nie jest stosowana w trybie działań pracowni endoskopowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 10 , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 7: Pkt 11.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: Kompatybilność systemu video z kamerami do laparoskopu,
wideoskopu sztywnego, choledochoskopu - różnych producentów.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Kompatybilność systemu video z kamerami do laparoskopu,
wideoskopu sztywnego, choledochoskopu - różnych producentów, przy spełnieniu pozostałych parametrów .
Pytanie 8: Pkt 11.
Prosimy o wykreślenie punktu. Zakup systemów laparoskopowych odbywa się w pakiecie nr 1 tego postępowania.
Nie ma uzasadnienia aby wprowadzać ten wymóg poza wprowadzeniem zapisów charakterystycznych tylko dla firmy
Olympus.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pkt. 11 , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 9: Pkt. 12-14
Prosimy o wprowadzenie punktacji:
6 poziomów – 10pkt
4-3 poziomów – 5 pkt
< 3 poziomów - brak
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 10: Pkt. 21
Prosimy do dopuszczenie zapisu: Wyświetlanie na ekranie informacji o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamię cią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: „wyświetlanie na ekranie informacji o typie i nr seryjnym
wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału
biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego, przy spełnieniu pozostałych
parametrów.
Pytanie 11: Pkt. 31
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wprowadzanie danych pacjenta (imię, nazwisko, adres itp.) z użyciem polskich zna ków diakrytycznych typu ą, ę, ź, ć do systemu rejestracji badań/pacjentów”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis „Wprowadzanie danych pacjenta (imię, nazwisko, adres itp.) z
użyciem polskich znaków diakrytycznych typu ą, ę, ź, ć do systemu rejestracji badań/pacjentów” przy
spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 12: Pkt 33.
Prosimy o wykreślenie parametru.
Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis pkt. 33 - Możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi tzn.
monitorem, systemem pozycjonowania magnetycznego.

Pytanie 13: Pkt. 34.
Prosimy o doprecyzowanie jaką nagrywarkę medyczną Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź: Zamawiający ma ma myśli nagrywarkę medyczną kompatybilną z dostarczonym systemem.
Videogastroskop rutynowy HDTV – 2 szt.
Pytanie 14:
Pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie funkcji obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma światła i-scan.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcję obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma światła i-scan,
przy spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 15: Pkt. 3,4
Prosimy o dopuszczenie gastroskopu z kanałem 3,2mm o standardowej średnicy 9,8mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gastroskop z kanałem 3,2mm o standardowej średnicy 9,8mm przy
spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 16: Pkt. 9.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek
uszczelniających lub rozwiązanie stosowane obecnie przez Zamawiającego z zastosowaniem nakładek”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian.
Videogastroskop zabiegowy HDTV – 1 szt.
Pytanie 17: Pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie funkcji obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma światła i-scan.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zaoferowanie funkcji obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma
światła i-scan przy spełnieniu pozostałych zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 18 : Pkt. 3, 4, 5
Prosimy o dopuszczenie gastroskopu zabiegowego 3,8mm o średnicy 11,6 mm, głębia 4-100mm.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, gastroskop zabiegowy 3,8 mm o średnicy 11,6 mm, głębia 4-100mm przy
spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 19: Pkt. 9.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek
uszczelniających lub rozwiązanie stosowane obecnie przez Zamawiającego z zastosowaniem nakładek”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian.
Videokolonoskop HDTV – 1 szt.
Pytanie 20: Pkt. 2
Prosimy o dopuszczenie funkcji obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma światła i-scan.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcję obrazowania optyczno-cyfrowego wąskiego pasma światła i-scan
przy spełnieniu pozostałych zapisów SIWZ bez zmian.
Pytanie 21: Pkt. 3,4,5, 8, 12
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię
zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na
końcówkę zdalną, co umożliwia doskonałą kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur
endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita:
Kąt widzenia 140 stopni
2 światłowody doświetlające pole obserwacji w funkcji automatycznej regulacji przesłony oraz funkcją iscan.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 22: Pkt. 6.
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek
uszczelniających lub rozwiązanie stosowane obecnie przez Zamawiającego z zastosowaniem nakładek”.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian.

System pozycjonowania magnetycznego ułożenia kolonoskopu z odpowiednim videokolonoskopem– 1 komplet
Pytanie 23: Pkt 1-5.
Prosimy o wykreślenie punktu lub dopuszczenie systemu balonowego Navi Aid jako alternatywę z kolonoskopem na
wyposażeniu o poniższych parametrach:
Średnica kanału roboczego 3,8 mm
Średnica zewnętrzna wziernika 11,6 mm
Kąt obserwacji 140 °
System głębi ostrości 2-100mm z płynnie regulowana funkcja zoom
Zagięcie końcówki w stopniach G/D L/P 180/180 160/160
Aparat całkowicie szczelny, z zastosowaniem zatyczek
Obsługa trybu pracy w wąskim paśmie światła i-scan.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza system balonowy Navi Aid jako alternatywę z kolonoskopem na
wyposażeniu o powyższych parametrach, przy spełnieniu pozostałych parametrów .
Videoduodenoskop szt 2
Pytanie 24: Pkt. 7
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Mechanizm pozycjonowania prowadnicy oraz narzędzi poprzez dźwignię elewatora
w systemie V”
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza mechanizm pozycjonowania prowadnicy oraz narzędzi poprzez dźwignię
elewatora w systemie V.
System do archiwizacji badań
Pytanie 25: Pkt.1
Proszę o określenie producenta wraz z podaniem kontaktu do osób opiekujących się systemami HIS/RIS/PACS w
placówce Zamawiającego.
Odpowiedź:
System
RIS/PACS
firmy
Pixel
Technology
s.c
System HIS (Infomedica) firmy Asseco Poland SA,
Pytanie 26: Pkt.8
Prosimy o dopuszczenie zapisu: wprowadzenie endoskopu (nazwa, model, typ, numer seryjny) po podłączeniu do ze stawu video oraz zapis w karcie badania
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: wprowadzenie endoskopu (nazwa, model, typ, numer seryjny) po
podłączeniu do zestawu video oraz zapis w karcie badania.
Pytanie 27: Pkt. 10
Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor Systemu archiwi zacji”.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zapis: „Automatyczny transfer danych badania oraz pacjenta na monitor Systemu archiwizacji”.
PYTANIA DO PROJEKTU UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (w zakresie grupy 2)
Pytanie 29: § 7 ust. 4
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu z 2 do 7 dni
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 31: § 8 ust. 1
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu proponowanego brzmienia:
Dostawca zobowiązany jest do serwisowania sprzętu medycznego przez cały okres gwarancji.
Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis. Ilość przeglądów okresowych w okresie gwarancji ......................... na każde 12 miesięcy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 32: § 8 ust. 4
Prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu proponowanego brzmienia:
„(…) Naprawa sprzętu medycznego przedłuża gwarancję o czas naprawy, o ile ta trwała powyżej 7 dni”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 33: § 8 ust. 7
Prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu proponowanego brzmienia:
Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na zlecenie Zamawiającego….............. (minimum 1 dodatkowego)
przeglądu pogwarancyjnego sprzętu medycznego wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż 12 miesięcy od zakończenia gwarancji przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla zapis :
„(…) 7. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu po gwarancyjnego sprzętu medycznego wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis. (...)”
i wprowadza nowy zapis:
„(...) 7. Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia na zlecenie Zamawiającego….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu pogwarancyjnego sprzętu medycznego wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż
12 miesięcy od zakończenia gwarancji przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis.(...)”
Pytanie 34: § 9 ust. 2
Zwracamy się z prośbą o odpowiednie zmniejszenie wskazanych kar umownych:
5% wartości brutto przedmiotu umowy
0,1% wartości brutto niedostarczonego elementu umowy
0,1% wartości brutto sprzętu będącego w naprawie
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA (wzór) oraz Dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – umowa dostawy
(projekt) § 8 ust. 2:
Pytanie 35: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dla Grupy 2 w poz. 2: „Czas podjęcia naprawy
przez serwis wynosi : ....................................(max. Do 48 h ) od chwili zgłoszenia.”
Na zapis następującej treści:
„Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym do podjęcia działań serwisowych w terminie nie dłuższym niż
72 godziny (w dni robocze) od momentu przekazania zgłoszenia”?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 36: Dotyczy załącznik nr 1.2 SIWZ do oferty – Grupa 2
Czy w poz. „System do archiwizacji badań” Zamawiający będzie wymagał funkcji przyjmowania danych z procesu
reprocesingu endoskopów do systemu archiwizacji i opisywania badań (kompatybilność z oferowanym systemem), co
znacznie podnosi standard tworzenia i przechowywania dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń w
zakładach opieki zdrowotnej. Jednocześnie takie rozwiązanie pozwoli w sposób znaczący obniżyć koszty związane z
tworzeniem, udostępnianiem i archiwizacją dokumentacji medycznej w zakładzie oraz usprawni przeszukiwanie i
wykorzystywanie danych zgromadzonych w systemach informatycznych.
Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał funkcji przyjmowania danych z procesu reprocesingu endoskopów do
systemu archiwizacji i opisywania badań (kompatybilność z oferowanym systemem).
Pytanie 37: Dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ – umowa dostawy (projekt):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 1:

„Dostawca zobowiązany jest do serwisowania sprzętu medycznego przez cały okres gwarancji. Wszelkie naprawy
serwisowe dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis. Ilość
przeglądów okresowych w okresie gwarancji ......................... na każde 12 miesięcy.”
Na zapis następującej treści:
„Dostawca zobowiązany jest do serwisowania sprzętu medycznego przez cały okres gwarancji.
Wszelkie napraw dokonywane będą na koszt Dostawcy przez Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis z
wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z i instrukcją obsługi. Ilość przeglądów
okresowych w okresie gwarancji ........................ na każde 12 miesięcy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 38: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 8 ust. 7:
„Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu pogwarancyjnego
sprzętu medycznego wraz z konserwacją w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez
Dostawcę lub przez wskazany przez niego serwis.”
Na zapis następującej treści:
„Dostawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ….............. (minimum 1 dodatkowego) przeglądu pogwarancyjnego
sprzętu medycznego wraz z konserwacją ( z wyłączeniem napraw uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania
niezgodne z instrukcją obsługi) w terminie nie krótszym niż 6 miesięcy od zakończenia gwarancji przez Dostawcę
lub przez wskazany przez niego serwis.
Odpowiedź: Zamawiający odpowiedział w pytaniu nr 33.
Pytanie 39: Prosimy o podanie producentów i nazw systemów HIS/RIS/PACS.
Odpowiedź:
System
RIS/PACS
firmy
System HIS (Infomedica) firmy firmy Asseco Poland SA.
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Technology

s.c

Pytanie 40: Dotyczy załącznik nr 1 do SIWZ – OFERTA (wzór) Grupa 2 pkt. 6
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z par. 8 ust. 7 projektu umowy Zamawiający wymaga minimum 1 przeglądu po
upływie gwarancji.
Odpowiedź : Tak zamawiający wymaga min. 1 przeglądu po upływie gwarancji.
Pytanie 41: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 2
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:
a) w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2, w przypadku odstąpienia od
niezrealizowanej części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
b) w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2, za każdy dzień zwłoki w przypadku
niedotrzymania przez Dostawcę terminu wskazanego w § 3, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto
opóźnionego w dostarczeniu przedmiotu umowy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

c) w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 pkt. 2 i 3, z wyjątkiem
sytuacji opisanej w § 8 pkt. 4; nie dokonania przeglądów gwarancyjnych zgodnie z § 8 pkt. 6 i pogwarancyjnych
zgodnie z § 8 pkt. 7; niedostarczenia aparatu zastępczego zgodnie z § 8 pkt. 4, niewykonania aktualizacji
oprogramowania zgodnie z § 8 pkt. 12 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 za
każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części przedmiotu umowy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Załącznik 1.1 do oferty - Grupa 1 - Zestaw laparoskopowy - urządzenia - kolumna nr 2
Pytanie 42: Punkt 12. Czy Zamawiający wydzieli diatermię do oddzielnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 43: Punkt 12. Czy Zamawiający dopuści diatermię o następujących parametrach:
Diatermia mono – bipolarna – dostosowania do przy pracy w środowisku ciekłym. Możliwość zaprogramowania i
zapamiętania programów do laparoskopii, artroskopii, chirurgii ogólnej możliwość uruchomienia wewnętrznego
modułu argonowego. Tryby pracy monopolarnej min: cięcie bez koagulacji, cięcie z koagulacją (9 efektów
hemostatycznych), cięcie w osłonie argonu, koagulacja monopolarna: miękka, forsowna, uniwersalna, natryskowa.
Moc wyjściowa przy cięciu monopolarnym max 350W . Moc wyjściowa przy koagulacji bipolarnej

120W.

Niezależne wyjścia: 4 uniwersalne wyjścia pozwalające na podłączenie zarówno akcesoriów mono jak i bipolarnych
(w tym instrumentów argonowych, instrumentów do zamykania naczyń), z rozpoznawaniem podłączonych narzędzi.
Zabezpieczenia: system ciągłej kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej przy elektrodach dzielonych
oraz system monitorowania podłączenia przy zastosowaniu elektrod niedzielonych. Zabezpieczenia : system ciągłej
kontroli i monitorowania przylegania elektrody biernej, kontrola dawki, kontrola czasu ciągłej aktywacji, kontrola
prądów upływności, sygnalizacja błędu w formie opisu. Wyświetlacz kolorowy LCD. Dziewięciostopniowa
akustyczna sygnalizacja aktywacji. Kontrola startu cięcia i koagulacji, kontrola koagulacji, precyzyjna regulacja
mocy co 1W w zakresie do 20W w trybie cięcia precyzyjnego i koagulacji miękkiej, które mogą być używane do
zastosowań mikrochirurgicznych, możliwość współpracy z wielorazowymi i jednorazowymi niedzielonymi i
dzielonymi elektrodami neutralnymi. Sterowanie pedałem dwuprzyciskowym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody , zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Załącznik 1.2 do oferty - Grupa 2 Sprzęt endoskopowy
II. zestaw do elektrochirurgii endoskopowej z argonem
1/. zestaw złożony z diatermii chirurgicznej i przyssawki argonowej.
Pytanie 44: Punkt. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie przeznaczone do zabiegów
endoskopowych z wewnętrznym modułem argonowym z maksymalną mocą prądu cięcia monopolarnego do 400W i
automatycznym doborem mocy wyjściowej oraz dziewięciostopniową regulacją efektu dla pracy bez argonu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 45: Punkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą prądu koagulacji monopolarnej
min 40W i automatycznym doborem mocy wyjściowej oraz dziewięciostopniową regulacją efektu dla pracy z
argonem i bez?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 46: Punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą koagulacji bipolarnej

endoskopowej 60W?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 47: Punkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie, które posiada możliwosć współpracy z
perystaltyczną endoskopową pompą irygacyjną służącą do przepłukiwania pola operacyjnego solą fizjologiczną oraz
wyposażone w specjalny tryb cięcia przeznaczony do zabiegów ESD?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 48: Punkt 6.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru efektu

hemostatycznego w skali dziewięciostopniowej dla cięcia bez osłony argonu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie 49: Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru 5 trybów
koagulacji monopolarnej endoskopowej (w tym tryby do pracy w osłonie argonu)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością wyboru 5 trybów koagulacji monopolarnej
endoskopowej (w tym tryby do pracy w osłonie argonu) przy spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 50: Punkt 9. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w system automatycznego
rozpoznawania podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla
podłączonego instrumentu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w system

automatycznego rozpoznawania

podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla
podłączonego instrumentu przy spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 51: Punkt. 10., Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w dwa uniwersalne
wyjścia w systemie 6-pin umożliwiajace rozpoznawanie podłączonych narzędzi monopolarnych nieargonowych i
bipolarnych nieargonowych oraz narzędzi argonowych oraz gniazdo argonowe i gniazdo elektrody neutralnej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza , opis zgodnie z SIWZ .
Pytanie 52: Punkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie przeznaczone do zabiegów
endoskopowych nieposiadające funkcji autostart/autostop?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 53 : Punkt 15. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w system
automatycznego rozpoznawania podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw
właściwych dla podłączonego instrumentu oraz z przepłukaniem instrumentu argonem po naciśnięciu przycisku?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w system

automatycznego rozpoznawania

podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla
podłączonego instrumentu oraz z przepłukaniem instrumentu argonem po naciśnięciu przycisku przy
spełnieniu pozostałych parametrów.
Pytanie 54: Punkt 16. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością podłączenia jednego
włącznika nożnego, który posiada trzy przyciski do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 55: Punkt 19. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji
elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta
podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w
aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej. Stan
aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skóra pacjenta aparat
sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 56: Punkt 20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii z wykrywaniem nieprawidłowej pracy i
sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z przerwaniem pracy aparatu?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania diatermii z wykrywaniem nieprawidłowej pracy i
sygnalizacja wizualna i dźwiękowa w połączeniu z przerwaniem pracy aparatu.

Wyposażenie dodatkowe:
Pytanie 57: Punkt A. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kabel monopolarny długość 3m, do instrumentów
endoskopowych Olympus?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie 58: Punkt B. Czy zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością podłączenia jednego
włącznika nożnego, który posiada trzy przyciski do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z możliwością podłączenia jednego włącznika nożnego, który
posiada trzy przyciski do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej,
zapisów SIWZ.

przy spełnieniu pozostałych

Pytanie 59: Punkt C. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę neutralną jednorazową dzieloną o
powierzchni 110 cm2, na podłożu z pianki polietylenowej, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak pierścień
ekwipotencjalny (rozwiązanie firmy Erbe), gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie,
niezależnie od kierunku jej aplikacji, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie ważności w
formie samoprzylepnej etykiety?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z elektrodą neutralną jednorazową dzieloną o powierzchni
110 cm2, na podłożu z pianki polietylenowej, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który tak jak pierścień
ekwipotencjalny (rozwiązanie firmy Erbe), gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie,
niezależnie od kierunku jej aplikacji, do każdej elektrody dołączona informacja o numerze serii i dacie
ważności w formie samoprzylepnej etykiety, przy spełnieniu pozostałych parametrów.
Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor Szpitala zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, modyfikując:
a) pkt. XI. 1 SIWZ: Termin składania ofert - w dniu 1.06.2015 r. godz. 10.00, oraz pkt. XII. Termin
otwarcia ofert -w dniu 1.06.2015 r. godz. 10.30
b) wzór formularza ofertowego stanowiącego załącznik 1 do SIWZ dla grupy 2 pkt. 6 wykreślając:
„(...) 6. ilość przeglądów pogwarancyjnych po zakończeniu okresu gwarancji 1 przegląd; 2 przeglądy …................... (
podać) (…)”
i tym samym wprowadza nowy zapis:
„(...) 6. ilość przeglądów pogwarancyjnych po zakończeniu okresu gwarancji min. 1 przegląd; …................... ( podać)
(…)”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższa odpowiedź zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i staje się
wiążąca.

