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WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/44/2017, pn. Dostawa sprzętu w ramach 
zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia 
raka płuca na 2017r.” dla SPWSZ w Szczecinie. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j.w. zostały złożone pytania do treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

Pytania Wykonawcy: 

 

ZESTAW 1 
 

 DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 4 PROJEKT UMOWY 

 
Pytanie 1 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 5  

„Wykonawca każdorazowo zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania Przedmiotu umowy bądź w 
przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek w autoryzowanym serwisie producenta, stanowiącego przedmiot 

niniejszej umowy” 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie zapisu § 4 ust. 5 projektu umowy. 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy i zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
Pytanie 2 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 6  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy gwarancyjnej z 5 na 7 dni roboczych od 

momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt 

Wykonawcy dot. oferowanych bronchofiberoskopów)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 3 

Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w przypadku naprawy trwającej powyżej 9 dni roboczych Wykonawca 

dostarczył sprzęt zastępczy co wyłącza możliwość naliczenia kary umownej za opóźnienie w naprawie sprzętu?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 4 
Dotyczy załącznika nr 4 – Projekt umowy - § 4 ust. 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie poniższej treści: 

„o ile przestój trwał powyżej 7 dni roboczych”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5 
Dotyczy załącznika nr 5 – Projekt umowy - § 4 ust. 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: 

„W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia wad, usterek lub innych uszkodzeń, określonego w ust. 

9 powyżej i braku dostarczenia przez Wykonawcę wyposażenia/sprzętu zamiennego, Zamawiający ma prawo, 

bez utraty uprawnień gwarancyjnych, usunąć je własnym staraniem lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi 

posiadającemu uprawnienia producenta do wykonywania danych czynności, na koszt i ryzyko Wykonawcy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie 6 

Dotyczy załącznika nr 5 – Projekt umowy - § 4 ust. 15  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejących w § 4 ust. 15 i 16 zapisów na zapis następującej treści: 
„Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie trzykrotnego wystąpienia tej samej usterki tego samego istotnego 

elementu/podzespołu dostarczonego przedmiotu umowy (o takich samych objawach)  
w okresie obowiązywania gwarancji. W przypadku czwartego uszkodzenia/usterki tego samego rodzaju, 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu/podzespołu przedmiotu umowy na nowy w 
terminie 30 dni od daty pozytywnego rozpatrzenia reklamacji” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisów § 4 ust. 15 i 16 

projektu umowy. 
Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy oraz poprawionych 
załącznikach nr 1A.1, 1A.2, 1A.3, 1A.4, 1A.5 do SIWZ i zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
Pytanie 7 

Dotyczy załącznika nr 5 – Projekt umowy - § 7 ust. 11) i 12) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 8 

Dotyczy załącznika nr 5 – Projekt umowy - § 7 ust. 13) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 50,00 pln na 20,00 pln? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie 9 

Dotyczy załącznika nr 5 – Projekt umowy - § 7 ust. 14) i 15) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 20% do 10%? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

 DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 1 ORAZ 1A  

 

PYTANIE 1 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW) PKT.7  
Czy Zamawiający dopuści demontowane przyłącze ssaka (autoklawowalne lub jednorazowego użytku)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

 
PYTANIE 2 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW) PKT.17 

Czy Zamawiający dopuści procesor wizyjny z możliwością obrazowania w wąskim paśmie światła z optyczno-

cyfrową filtracją długości pasma światła? 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 

 
PYTANIE 3 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW) PKT.28 

Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny, którego ramię do monitora umożliwia ruch lewo/prawo, pochył? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
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PYTANIE 4 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW) PKT.32 
W związku z tym, że Zamawiający wymaga procesora z wyjściem sygnału w rozdzielczości HDTV to czy w 

związku z tym dopuści monitor również w tym standardzie czyli o rozdzielczości 1920x1080? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE 5 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW)  
Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany wideoprocesor był kompatybilny z posiadanymi przez 

Pracownię Bronchoskopii wideobronchoskopami serii EVIS EXERA 160 lub EB-1975K. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga kompatybilności dostarczonego bronchofiberoskopu z 

posiadanym przez Zamawiającego sprzętem firmy Pentax lub Olympus.  

Powyższy wymóg został doprecyzowany w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia w poprawionym załączniku nr 1A.3 do SIWZ i zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  
 

PYTANIE 6 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW)  

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany procesor wizyjny był zintegrowany w jednym urządzeniu wraz ze 
źródłem światła? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. 
Powyższy wymóg został doprecyzowany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w poprawionym załączniku nr 1A.3 do SIWZ i zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 

PYTANIE 7 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.3 DO SIZW) 
Czy Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt wyposażony był w licencję oprogramowania kompatybilnego z 

systemem endoskopowym  umożliwiającego archiwizację badań endoskopowych i instalację oprogramowania na 
zewnętrznym komputerze?  W tym możliwość wprowadzenia pełnych danych pacjenta, pełen opis badania, 

rejestrację zdjęć i plików wideo również w rozdzielczości HD? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

PYTANIE 8 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.5 DO SIZW) PKT.10   
Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane źródło światła typu LED posiadało wskaźnik wyczerpania baterii? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
PYTANIE 9 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.5 DO SIZW) PKT.10   

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane źródło światła typu LED miało możliwość pełnego zanurzenia w 
środku dezynfekcyjnym wraz z bronchofiberoskopem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

PYTANIE 10 DOT. (ZAŁĄCZNIK 1A.5 DO SIZW)  

Czy Zamawiający wymaga aby bronchofiberoskop był kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego 
transformatorowymi źródłami światła dedykowanymi do bronchofiberoskopów intubacyjnych? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

ZESTAW 2 

 
1. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział V, punkt 1, podpunkt 2) c), zadanie 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, 

aby potwierdzeniem spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w tym zadaniu 
było wykonanie co najmniej jednej dostawy polegającej na dostawie sprzętu endoskopowego o wartości 

przypisanej do tego zadania tj.: 100 000,00 zł? 
Odpowiedź: Zamawiający rozszerza zapis SIWZ w zakresie rozdziału V, punktu 1, 

podpunktu 2) c), zadania nr 4 i przyjmuje brzmienie: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
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a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Opis warunku: Zamawiający nie dokonuje opisu warunku. 

c) w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 

lub wykonuje, co najmniej 1 (jedną) dostawę polegającą na: 

 Zadanie nr 1 : dostawa bronchoskopu o wartości co najmniej 8 000,00 zł brutto, 

 Zadanie nr 2 : dostawa aparatu USG o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto, 

 Zadanie nr 3 : dostawa bronchofiberoskopu z torem wizyjnym o wartości co najmniej 90 000,00 zł 

brutto, 

 Zadanie nr 4 : dostawa videotorakoskopu lub pleuroskopu lub sprzętu 

endoskopowego o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto, 

 Zadanie nr 5 : dostawa bronchofiberoskopu z przenośnym źródłem światła – intubacyjnego o 

wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto. 

 

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział VI, punkt 1, podpunkt 4): Czy nie nastąpiła omyłka w wymaganiu 
dotyczącym oświadczenia JEDZ? Oświadczenie JEDZ składa się do postępowania w jednym egzemplarzu, 

natomiast warunki w stosownych rubrykach (np. wykaz dostaw) zostaną powielone odpowiednio do ilości 

pakietów na którą składana jest oferta. 
Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapis SIWZ w zakresie rozdział VI, punkt 1, podpunkt 4) i 

przyjmuje brzmienie: 
1. Każdy wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty (sporządzonej według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) 

1) Parametry wymagane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A.1 -1A.5 - do zadań, na 

które składana jest oferta,  

2) Parametry oceniane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1B.1-1B.5 - do zadań, na 

które składana jest oferta, 

3) odpowiednie pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust.2  ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) 

4) Oświadczenie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz braku 

przesłanek wykluczenia Wykonawcy. Oświadczenie zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca 

składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ, dalej – „Oświadczenie 

JEDZ”), zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Jednolitym 

Europejskim Dokumencie Zamówienia,  stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Instrukcja wypełnienia Formularza 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Jedz) dla niniejszego postępowania znajduje się 

w Załączniku nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 

ustawy Pzp (formularz JEDZ) - Informacje dodatkowe. 

5) Zobowiązania podmiotów trzecich – w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby 

innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu; wzór 

zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

Dodatkowo Zamawiający zaznacza, że w przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż 

jedno zadanie, dla każdego zadania zobowiązany jest wypełnić osobną rubrykę w zakresie 

„wykazu dostaw”. 

 

 

3. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XIII, punkt 2 (zadanie 5) oraz punkt 3 (zadanie 3 i 4) oraz załącznik nr 

1B.3 – punkt 2; nr 1B.4 – punkt 2 i nr 1B.5 – punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin 

dostawy był liczony w dniach roboczych? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

4. Dotyczy załącznika nr 1A.3 do SIWZ, Zadanie nr 3; Opis parametrów wymaganych dla: 

Bronchofiberoskop z torem wizyjnym, punkt 37: Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: „Możliwość 
maksimum 3 awarii gwarancyjnych tego samego podzespołu, w przypadku wystąpienia czwartej awarii 

wymiana aparatu na nowy”. W aktualnym brzmieniu zamawiający jest obligowany do wymiany aparatu 
nawet jeśli usterki powstały na skutek złej pielęgnacji aparatu. Proponowany zapis dookreśla też rodzaj 

usterki (objaw przy każdej usterce może być ten sam np. aparat nie działa).  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w zestawie nr 1. 

 

5. Dotyczy załącznika nr 1A.3 do SIWZ, Zadanie nr 3, kolumna 3: Prosimy o potwierdzenie, że na etapie 
składnia ofert nie należy podawać nr stronu w katalogu, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, 

Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek dopiero na wezwanie Zamawiającego? W obecnym brzemieniu 
nie ma możliwości podania numerów stron z dokumentacją opisową, bo nie jest wymagana na etapie 

składania ofert. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podania nr stron w katalogu na etapie składania ofert 
zgodnie z treścią załączników nr 1A.1, 1A.2, 1A.3, 1A.4, 1A.5 do SIWZ 

Natomiast zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 10 SIWZ w celu potwierdzenia, że 

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) (dotyczy zadania nr 1-5) potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy 

wymagań określonych przez Zamawiającego (strony katalogowe lub foldery, ulotki 

informacyjne) – w j. polskim do oferowanych wyrobów, ze wskazaniem w nim oferowanego 

asortymentu, podając nr zadania i pozycji w zadaniu, pozwalających na potwierdzenie spełniania 

każdej wymaganej wartości, określonej przez Zamawiającego  w załączniku nr 1A.1 i/lub 1A.2 

i/lub 1A.3 i/lub 1A.4 i/lub 1A.5 oraz 1B.2 i/lub 1B.3 i/lub 1B.4 do SIWZ dla danego zadania, na 

które składana jest oferta, 

2)  (dotyczy zadania nr 1-5) certyfikatów i świadectw wymaganych przez ustawę z dnia 20 

maja 2010 roku o Wyrobach Medycznych dla wyrobów oferowanych przez Wykonawcę dla 

danego zadania,  

3) (dotyczy zadania nr 1-5): oświadczenie wskazanego serwisu o posiadaniu autoryzacji 

producenta na serwis urządzenia. 

6. Dotyczy załącznika nr 1A.4 do SIWZ, Zadanie nr 4; Opis parametrów wymaganych dla: Videotorakoskop 
(do zabiegów bez usypiania – pleuroskop), punkt 58: Czy Zamawiający zgodzi się na zapis: „Możliwość 

maksimum 3 awarii gwarancyjnych tego samego podzespołu, w przypadku wystąpienia czwartej awarii 

wymiana aparatu na nowy”. W aktualnym brzmieniu zamawiający jest obligowany do wymiany aparatu 
nawet jeśli usterki powstały na skutek złej pielęgnacji aparatu. Proponowany zapis dookreśla też rodzaj 

usterki (objaw przy każdej usterce może być ten sam np. aparat nie działa).  
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w zestawie nr 1. 

 

7. Dotyczy załącznika nr 1A.4 do SIWZ, Zadanie nr 4, kolumna 3: Prosimy o potwierdzenie, że na etapie 
składnia ofert nie należy podawać nr stronu w katalogu, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, 

Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek dopiero na wezwanie Zamawiającego? W obecnym brzemieniu 
nie ma możliwości podania numerów stron z dokumentacją opisową, bo nie jest wymagana na etapie 

składania ofert. 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 w zestawie nr 2 

 

8. Dotyczy załącznika nr 1A.5 do SIWZ, Zadanie nr 5; Opis parametrów wymaganych dla: 
Bronchofiberoskop z przenośnym źródłem światła – intubacyjny; punkt 16: Czy Zamawiający zgodzi się 

na zapis: „Możliwość maksimum 3 awarii gwarancyjnych tego samego podzespołu, w przypadku 
wystąpienia czwartej awarii wymiana aparatu na nowy”. W aktualnym brzmieniu zamawiający jest 
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obligowany do wymiany aparatu nawet jeśli usterki powstały na skutek złej pielęgnacji aparatu. 
Proponowany zapis dookreśla też rodzaj usterki (objaw przy każdej usterce może być ten sam np. aparat 

nie działa). 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 w zestawie nr 1. 
 

9. Dotyczy załącznika nr 1A.5 do SIWZ, Zadanie nr 5, kolumna 3: Prosimy o potwierdzenie, że na etapie 
składnia ofert nie należy podawać nr stronu w katalogu, ponieważ zgodnie z zapisami SIWZ, 

Zamawiający wymaga dostarczenia ulotek dopiero na wezwanie Zamawiającego? W obecnym brzemieniu 
nie ma możliwości podania numerów stron z dokumentacją opisową, bo nie jest wymagana na etapie 

składania ofert. 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 w zestawie nr 2 
 

10. Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 6 oraz zapisów SIWZ i 
załączników 1A.3, 1A.4, 1A.5: Czy Zamawiający w przypadku awarii wymagających napraw poza Polską 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu napraw do 12 dni roboczych? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą zmianę zapisów § 4 ust. 6 projektu 
umowy. 

Powyższa zmiana została naniesiona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy oraz poprawionych 

załącznikach nr 1A.3, 1A.4, 1A.5 do SIWZ i zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

Jednocześnie Zamawiający naniósł również powyższą zmianę  w 

poprawionych załącznikach nr 1A.1, 1A.2, które zostały zamieszczone na stronie 
internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „Załączniki”.  

 
11. Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 15: Czy Zamawiający 

zmodyfikuje niniejszy ustęp i doda: „(…) w drodze naprawy gwarancyjnej (…)”.? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

12. Dotyczy zapisów wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1, podpunkt 2): Prosimy o 
potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego - Zamawiający nie będzie naliczał 

kar umownych, o których mowa w podpunkcie 2)? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza. 
 

13. Dotyczy załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy), punkt 6 i 7 oraz SIWZ, rozdział VI, punkt 10, 
pozycja 2: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 

23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, 
Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w puncie 6 i 7 w Formularzu ofertowym 

oraz w SIWZ (rozdział VI, punkt 10, pozycja2)? Dla takiego produktu zostanie przedstawione stosowne 

oświadczenie. 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku zaoferowania produktu, który nie 

jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi 
wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów 

wymienionych w punkcie 6 i 7 w Formularzu ofertowym oraz w SIWZ (rozdział VI, 

punkt 10, pozycja 2). 
 Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ 

(Formularz ofertowy) we wspomnianym powyżej pkt 6 i 7 znajduje się następujący 
zapis „*) jeżeli dotyczy, należy podać klasę wyrobów medycznych dla 
poszczególnego wyrobu wskazując nr zadania i pozycję w zadaniu” 

 

 

ZESTAW 3 
 

ZADANIE NR 2 – ULTRASONOGRAF PRZENOŚNY 
 

Pytanie 1 
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Czy Zamawiający dopuści aparat usg renomowanego producenta którego waga wynosi 6 kg? Tak mała różnica w 
wadze nie wpływa na mobilność ultrasonografu. Ponadto Zamawiający wymaga również wózka którego wagi nie 

określił w parametrach technicznych. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 2 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat usg renomowanego producenta, którego wózek posiada 

zakres regulacji 15cm? Parametr ten w żaden sposób nie wpływa na mobilność ultrasonografu oraz Zamawiający 
nie określa wysokości minimalnej i maksymalnej wózka. 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 3 

Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu z 3 głowicami, czy zatem Zamawiający dopuści do postepowania 
aparat usg renomowanego producenta posiadający 3 aktywne porty do głowic bez możliwości rozbudowy o 

kolejny port? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
 

Pytanie 4 
W związku iż Zamawiający wymaga w specyfikacji funkcji automatycznej optymalizacji obrazu( min. 

wzmocnienie ogólne, korekcja wzmocnienia głębokościowego TGC). Czy zamawiający dopuści do postepowania 
aparat usg renomowanego producenta posiadający w/w automatyczną optymalizację oraz 6 suwaków TGC? 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 
Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuści aparat usg bez możliwości automatycznego dodawania  przeglądarki plików w 
formacie DICOM 3.0 przy archiwizacji na nośniki zewnętrzne? Obecnie istnieje wiele darmowych przeglądarek, 

które są aktualizowane na bieżąco co zapewnia kompatybilność z najnowszymi systemami operacyjnymi typu  

iOS, Windows, Linux itd. czego nie zapewniają przeglądarki dołączane w pakiecie z ultrasonografem. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
ZESTAW 4 

Zadanie nr 2 : dostawa USG przenośnego 1 szt.  

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na przenośny aparat ultrasonograficzny 
wysokiej klasy renomowanego producenta nie spełniającym w pełni następujących 

parametrów technicznych: 

 trzy aktywne porty do podpięcia sond bez możliwości rozbudowy do 4 portów;  

 gniazdo display zamiast HDMI; 

 regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki (TGC) 6 zamiast 8; 

 bez trybu Holo PW Imagine;  

 bez pracy w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej na głowicach 

konweks i liniowych;  

 bez możliwości płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych 

głowic;  
 głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości 6,5-18 MHz i długości płaszczyzny 

skanowania w zakresie maks. 39 mm zamiast 3-13 Mhz oraz zakresie maks. 38 mm;  

 możliwość archiwizacji danych pacjenta wraz z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi, wraz z 

możliwością eksportu danych w trybach: AVI zamiast MPEG4, VRD zamiast JPG i MPEG; 

 bez automatycznie dodawanej przeglądarki plików w formacie DICOM 3.0 przy archiwizacji na nośniki 

zewnętrzne?  
W zamian za to Wykonawca złoży ofertę na urządzenie posiadające wiele użytecznych funkcji:  

 Aparat posiadający ekran dotykowy 8” do obsługi trybów aparatu, które znacznie ułatwiają i przyspieszają 

pracę z systemem;  
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 Wbudowany w aparat akumulator pozwalający na pracę bez podłączenia do źródła zasilania przez 60 minut; 

 Gotowość aparatu do pracy od momentu włączeniu 20 sekund; 

 Wbudowana w aparat część dydaktyczna pozwalająca na wyświetlanie na ekranie pełnych procedur 

mających zastosowanie w blokadach przewodowych takich jak blokada splotu ramiennego z dostępu 
pomiędzy mięśniami pochyłymi, podobojczykowa, nadobojczykowa a także w procedurach BLUE, FAST, 

FEEL. Wyświetlanie pozycji pacjenta, anatomii oraz referencyjnego obrazu sonoanatomicznego oraz 
proponowaną technikę prowadzenia igły;  

 System nawigacji ułatwiający prowadzenie igły w tkankach poprzez jej wizualizację na ekranie monitora. 

Urządzenie wskazuje właściwą trajektorię igły w technikach (in plane oraz out of plane) oraz aktualne 

położenie igły kodując właściwym kolorem jej położenie. Możliwość pracy z igłami o różnych rozmiarach i 
długościach. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

2. Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na urządzenie i będzie wymagał parametrów i funkcji opisanych 

w pkcie 1?  
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
ZESTAW 5 

 

Zadanie nr 3 Bronchofiberoskop 
 

Pkt. 8 i 18 
Czy Zamawiający dopuści 2 programowalne przyciski sterujące na głowicy endoskopu? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pkt. 12 

Czy Zamawiający dopuści tylko zabezpieczenie wtyczki elektronicznej (zapobiega to przedwczesnemu 
zamortyzowaniu endoskopu m.in. korozji elektroniki; zwiększa żywotność endoskopu)? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Pkt. 17 

Czy Zamawiający dopuści możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z cyfrową filtracją długości pasma 
światła? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 22 procesor obrazu z lepszym oświetleniem czyli xenon 300W i menu w j. 
angielskim? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 

 
Zadanie nr 5 Bronchofiberoskop 

 
Pkt. 10 

Czy Zamawiający dopuści halogenowe źródło światła? 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. 
 


