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Do Oferentów 
 
 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły następujące zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości z podnóżkiem 
wynoszącej 195 cm? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o długości bez podnóżka 
wynoszącej 127 cm?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością w 
zakresie od 65 do 95 cm? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 4  
Dotyczy: zadanie 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulowaną pozycją 
Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie +/- 10%? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 5  
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny z regulacją kąta oparcia w 
zakresie od -10o do +65o? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 6 
Dotyczy: zadanie nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o dopuszczalnym 
maksymalnym obciążeniu na poziomie 180 kg? 
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ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 

PYTANIE NR 7 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z podstawą 
na stopkach?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 8 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 17 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o długości z 
podnóżkiem 168 cm?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 9 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 18 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o długości 
bez podnóżka 119 cm?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 10 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 20 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny z elektryczną 
regulacją wysokości w zakresie od 61 cm do 81 cm?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 11 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 21 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, w którym 
zakres regulacji pozycji Trendelenburga wynosi 0-13o?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 12 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 22 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, w którym 
zakres regulacji pozycji anty-Trendelenburga wynosi 0-4o?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 13 
Dotyczy: zadanie nr 10, pkt. 23 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny o wadze 95 
kg?  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 14 
Dotyczy: zadanie nr 1 
W związku z ukazaniem się postępowania na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej 
dla SP ZOZ MSWiA w Koszalinie (numer M-2373-13/2018), zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o umożliwienie dokonania wizji lokalnej pomieszczenia dla pakietu nr 1 – Aparat RGT. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 15 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 6 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania najnowszej generacji system biopsyjny, który 
wykorzystuje system ssący składający się z dwóch niezależnych kanałów ssących? 
Igła biopsyjna składa się z dwóch kanałów ssących, gdzie jeden kanał odpowiedzialny jest za 
zassanie tkanki w komorę biopsyjna na całej jej długości (przez co wycinki są jednakowej 
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grubości na całej długości), drugi kanał jest odpowiedzialny za odessanie krwi i płynów z 
miejsca biopsji przez co wycinek jest czysty od krwi.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 16 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 8 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie dwóch niezależnych rękojeści do biopsji 
dedykowanych indywidualnie pod zobrazowanie USG i RTG? 
W technologii, którą oferujemy, każda z rękojeści oraz igieł biopsyjnych została 
zaprojektowana w taki sposób, by w optymalnym stopniu spełnić wymagania zabiegowe 
Operatora w zależności od charakterystyki zobrazowania. 
Rękojeść pod zobrazowanie USG ma ergonomiczny kształt co bardzo ułatwia trzymanie jej w 
dłoni operatorowi, posiada przyciski funkcyjne do sterowania całym przebiegiem zabiegu 
biopsyjnego. Niezależna rękojeść pod zobrazowanie RTG jest zbudowana z metalowej 
obudowy, którą można stabilnie zamocować na przystawce stereotaktycznej mammografu. 
Posiada w odróżnieniu od innych urządzeń funkcję wystrzału igły (szybkie wbicie się w twarde 
skupisko mikrozwapnień) co jest wymogiem standardów biopsji mammotomicznej 
opublikowanych w 2006 roku w czasopiśmie Nowotwory.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 17 
Dotyczy: zadanie nr 32, pkt. 12 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie dwóch rozmiarów igieł biopsyjnych tzn. 
8G i 10G zbudowanych z dwóch kanałów ssących? 
W praktyce wymienione powyżej dwa rozmiary igieł biopsyjnych w zupełności wystarczają do 
pełnego zastosowania igieł zarówno do zabiegów terapeutyczno leczniczych i 
diagnostycznych. Dodatkowo dwukanałowa konstrukcja igieł biopsyjnych umożliwia pobranie 
wycinków nieposzarpanych, o lepszej jakości diagnostycznej. Tkanka docinana jest z taką 
samą siłą na całej długości komory w igle biopsyjnej, co skutkuje pobraniem wycinka o 
rzeczywistym rozmiarze. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 18 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 13 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie igły biopsyjnej z zintegrowanym jednym 
w zestawie przezroczystym koszykiem na preparaty ułatwiającym operatorowi wstępną 
kontrolę makroskopową pobieranych bioptatów oraz drenami ssącymi? 
Informujemy, że oferowane przez naszą firmę urządzenie posiada wymienny koszyk, który w 
zupełności wystarcza do całkowitego wykonania zabiegu biopsji bez konieczności jego 
wymiany jak to jest stosowane w innych urządzeniach.  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 19 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 15 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania możliwości personalizacji 
profilu użytkownika na ekranie dotykowym modułu kontrolnego w języku polskim.  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 20 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 16 
Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie systemu biopsyjnego z systemem 
rotacyjnym noża tnącego? 
System rotacyjny noża tnącego w bardziej dokładny sposób docina tkankę biopsyjną na całej 
jej długości i obwodzie, co znacznie poprawia jakość diagnostyczną i dokładniejszy wynik 
histopatologiczny.  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 21 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 17 
Czy Zamawiający uzna za równoważne manualny obrót igły w zakresie 360 stopni przy 
nieruchomej rękojeści? 
Powyższa możliwość daje komfort operatowi, gdyż to on decyduje o miejscu pobrania 
preparatu w danej chwili biopsji.  
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 22 
Dotyczy: zadanie nr 3, pkt. 21 
Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany system do biopsji próżniowej wraz z 
kompatybilnymi igłami posiadał funkcje regulacji komory biopsyjnej w trzech wymiarach: 
12mm, 18 mm oraz pełny wymiar? 
Powyższa funkcja w urządzeniu daje możliwość operatorowi dopasowanie wielkości okienka 
biopsyjnego do wielkość pobieranej zmiany oraz jej położenia względem skóry lub naczyń 
krwionośnych. 
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 23 
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat do biopsji piersi wraz z materiałami 
zużywalnymi (igłami) posiadał zintegrowany z igłą system zarządzania próbkami składający 
się z dwunastu proksymalnych komór na pobrane próbki? 
Oferowany system biopsyjny wraz z igłami do biopsji piersi pod zobrazowanie USG i RTG jest 
wyposażony w pojemnik na preparaty biopsyjne, do którego trafiają wycinki po każdorazowym 
cięciu, gdzie są dokładnie pojedynczo przemywane solą fizjologiczną i segregowane 
oddzielnie co daje operatorowi wstępną kontrolę makroskopową pobranych preparatów oraz 
przyspiesza w dalszym etapie diagnostyki prace lekarzy w zakładzie histopatologii.  
Odwołując się do Zaleceń postepowania do biopsji mammotomicznej opracowanymi pod 
kierunkiem Prof. Krzysztofa Hermana i 35 innych ekspertów opublikowanych w czasopiśmie 
Nowotwory Journal of Oncology w 2007 w Opisie procedury biopsji w pkt 10 czytamy: Wycinki 
poukładać kolejno zgodnie z zaleceniami patomorfologa. Umieszczanie zbyt dużej ilości 
wycinków w jednym koszyczku powoduje ich zgniecenie, potem konieczność rozdzielania do 
patomorfologii. Takie działanie narażają materiał na fragmentację i spadek jakości oceny 
histopatologicznej. 
ODPOWIEDŹ – Tak.  
 
PYTANIE NR 24 
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby igła zakończona była ostrym chirurgicznym skalpelem 
ułatwiającym nacięcie skóry oraz penetracje gruczołu piersiowego? 
Ostrze skalpelowa typu chirurgicznego znacznie poprawia penetracje gruczołu piersiowego 
oraz zmniejsza traumatyzacje tkanki piersiowej. Ostrze skalpelowe w znacznym stopniu 
ułatwia aplikacje igły do miejsca zmienionego chorobowo, aby pobrać tkankę do badania?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 25 
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby instrukcja obsługi papierowa, CD wraz z obsługą aparatu do 
biopsji (monitor dotykowy) była w języku polskim? 
Powyższe rozwiązanie znacznie ułatwi obsługę i definiowanie poleceń wyświetlanych na 
ekranie dotykowym monitora przez personel medyczny. Wszystkie komunikaty na ekranie 
dotykowym wyświetlane są w języku polskim.   
ODPOWIEDŹ – Tak. 
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PYTANIE NR 26 
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga, aby aparat do biopsji piersi posiadał funkcje natychmiastowego 
zatrzymania noża tnącego w każdym momencie zabiegu biopsyjnego?  
Powyższa funkcja daje duże bezpieczeństwo operatorowi wykonującemu zabieg, gdy zmiana 
jest położona np. bardzo blisko skory i w chwili zaciągnięcia jej przez system ssący lekarz 
wykonujący może zatrzymać ruch noża tnącego w dowolnym momencie.   
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 27 
Dotyczy: zadanie nr 3 
Czy Zamawiający wymaga dla bezpieczeństwa i komfortu pacjentki, aby dreny ssące 
posiadały specjalny port, przez który podaje się znieczulenie w trakcie biopsji? 
Powyższa możliwość daje operatorowi możliwość podania dodatkowego środka 
znieczulającego pacjentce w trakcie biopsji, gdy zachodzi nieoczekiwanie taka potrzeba?   
ODPOWIEDŹ – Tak. 
 
PYTANIE NR 28 
Dotyczy: zadanie nr 4, pkt. 29.2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie do postępowania głowicy liniowej o 
częstotliwości pracy minimum 6,0 – 16,0 MHz z minimum 3 przełączalnymi częstotliwościami 
pracy dla trybu 2D (B-mode) od minimum 6MHz do minimum 16 MHz?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 29 
Dotyczy: zadanie nr 4, pkt. 46 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy z 5 do 7 dni roboczych?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 30 
Dotyczy: zadanie nr 4, pkt. 47 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu zastępczego w przypadku 
przedłużającej się naprawy powyżej 21 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprawdzenia 
części zmiennych?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 31 
Dotyczy: projekt umowy, § 6 ust. 1 pkt. a) 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej z 30% na 
15%.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 32 
Dotyczy: projekt umowy, § 6 ust. 1 pkt. a) oraz b) 
Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu 
przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: 

1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne w przypadku: 
a) niezrealizowania umowy w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 5 w wysokości 10% 

wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy określonej w § 1 ust. 3; 
b) odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy – w 

wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy 
określonej w § 1 ust. 3        

ODPOWIEDŹ – Zamawiający obniża karę z tytułu niezrealizowania umowy w terminie do 
15%. Kara za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn zależnych od Sprzedawcy 
pozostaje bez zmian. 
 
 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 6 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

PYTANIE NR 33 
Dotyczy: zadanie nr 12, pkt. 13 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat o wymiarach 982 x 645 x 470 mm (wysokość x 
długość x szerokość).   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę.  
 
PYTANIE NR 34 
Dotyczy: zadanie nr 12, pkt. 7 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat o zużyciu LN od 0,052 kg do 0,15 kg / minutę przy 
pracy ciągłej?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 35 
Dotyczy: zadanie nr 12, pkt. 12 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na urządzenia zabezpieczone dwoma bezpiecznikami 2,5A 
TT?? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 37 
Dotyczy: zadanie nr 12, pkt. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat z 5-cio stopniową regulacją siły nadmuchu?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wyraża zgodę. 
 
PYTANIE NR 38 
Dotyczy: zadanie nr 9 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastykowej osłonki sterylizacyjno-transportowej 
optyki, pełniącej takie same funkcje zabezpieczające co osłonka wykonana ze stali?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 39 
Dotyczy: zadanie nr 9 
Prosimy o sprostowanie wymiarów pojemnika do sterylizacji cystoskopu i dopuszczenie 
wymiarów: dł. 380 mm x sz. 120 mm x wys. 70 mm, gdyż do wskazanego w SIWZ pojemnika 
o długości 340 mm optyka się nie zmieści.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 40 
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do 
podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na 
fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter 
informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą 
ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji 
podwykonawców nieudostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert 
jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego. 
W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać 
wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 41 
Wnosimy o wykreślenie punktu VII, 4.2 SIWZ z uwagi na fakt, iż w pkt. V, 1.3 Zamawiający nie 
stawia wymagań?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający wykreśla.  
 
PYTANIE NR 42 
Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ, gdyż pozostają w sprzeczności z dokumentem 
„SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI PRZY UŻYCIU 
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.”, a także pozostają w sprzeczności z 

mailto:poliklinika@pro.onet.pl


- Strona 7 - 

 

 

tel. sekr. (094) 3471670     fax (094) 3411697      e-mail: poliklinika@pro.onet.pl       http://www.poliklinika.koszalin.pl 
 

 

przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych co do miejsca i sposobu składania oferty 
(SIWZ opisuje papierową formę składania oferty). 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oferty należy składać drogą 
elektroniczną (zgodnie z załącznikiem „Sposób komunikacji”). 
 
PYTANIE NR 43 
Dotyczy zadania 1.  
Zamawiający w SIWZ w dziale III pkt. 1 wymaga „Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 
2018 r.” natomiast we wzorze umowy w paragrafie 1 pkt. 5 Zamawiający wymaga „Dostawa 
sprzętu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 r. – po wcześniejszym ustaleniu miejsca 
dostawy oraz montażu i instalacji z ………………. tel. …………………………….” 
Prosimy o wyrażenie zgody na dostawę urządzenia do siedziby Zamawiającego i wystawienie 
faktury do dnia 31.12.2018. Demontaż starego aparatu RTG, montaż nowego aparatu RTG, 
testy i szkolenie zostaną przeprowadzone do dnia 31.01.2019. Prośbę naszą motywujemy 
zakresem czynności do wykonania tj. wyprodukowaniem aparatu RTG, czasem jego dostawy, 
demontażem starego aparatu, montażem nowego aparatu RTG. Przygotowaniem 
podstawowych prac adaptacyjnych. Przeprowadzeniem testów, kalibracji zamontowanego 
urządzenia. Na koniec przeprowadzeniem testów specjalistycznych i szkoleniem personelu. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 44 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Czy Zamawiający dysponuje i może udostępnić projekt osłon stałych aparatu obecnie 
używanego 
ODPOWIEDŹ - Tak. 
 
PYTANIE NR 45 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Prosimy o udostepnienie planu pomieszczania, w którym ma być instalowany nowy aparat rtg. 
w celu wykonania projektu jego posadowienia. 
ODPOWIEDŹ – Wyraża zgodę.    
 
PYTANIE NR 46 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie blatu w sterowni RTG pod stacje obsługi aparatu RTG 
jest po stronie Wykonawcy?   
ODPOWIEDŹ – Tak.  
 
PYTANIE NR 47 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Zamawiający w pkt. 199 uwzględnia „Serwis” i punktuje w skali 20 pkt. Prosimy o 
doprecyzowanie jakich informacji Zamawiający wymaga przy wypełnieniu tego zapisu?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający oczekuje informacji dotyczących posiadania lub też nie przez 
Wykonawcę serwisu oferowanego sprzętu.   
 
PYTANIE NR 48 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający samodzielnie wykona i pokryje koszty adaptacji 
pomieszczenia inne (inne, to np. renowacja pomieszczenia, w tym malowanie / układanie 
podłogi itp.), niż niezbędne dla instalacji urządzenia, które pokryje Wykonawca, oraz 
ewentualne modyfikacje osłon stałych i/lub systemu wentylacji, jeśli którekolwiek z nich będą 
konieczne?   
ODPOWIEDŹ – Tak.  
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PYTANIE NR 49 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Wnosimy o obniżenie kar umownych w pkt. 1a i 1b § 6 umowy z 30% do 10% - zwracamy 
uwagę, że kary winny być miarkowane i proporcjonalne, a ich celem nie ma być wzbogacanie 
się Zamawiającego. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający obniża karę do 15%.   
 
 
PYTANIE NR 50 
Dotyczy: zadanie nr 1 
Wnosimy o dodanie do umowy punktu dotyczącego możliwości zmiany umowy, w tym w 
zakresie terminu realizacji za porozumieniem stron w przypadku wystąpienia okoliczności 
niemożliwych do przewidzenia na dzień składania ofert? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 51 
Dotyczy: SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie sposobu składania ofert. 
ODPOWIEDŹ – Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oferty należy składać drogą 
elektroniczną (zgodnie z załącznikiem „Sposób komunikacji”). 
 
PYTANIE NR 52 
Dotyczy: SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów 
określających czy dostawy wymienione w zakresie zrealizowanych dostaw zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6 do SIWZ)? Prosimy o udostępnienie załącznika 
nr 6 do SIWZ.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wymaga.  
 
PYTANIE NR 53 
Dotyczy: SIWZ 
Prosimy o doprecyzowanie terminu związania ofertą. 
ODPOWIEDŹ – Termin związania ofertą wynosi 60 dni.    
 
PYTANIE NR 54 
Dotyczy: zadanie nr 9 
Prosimy o obniżenie kar umownych z tytułu niezrealizowania umowy w terminie z 30 % do 3 % 
wartości umowy. Obecna wysokość kar jest wygórowana, nieadekwatna do ewentualnych 
uchybień.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający obniża wysokość kary do 15 %.     
 
PYTANIE NR 55 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. B 
W zadaniu 9 pkt. B Zamawiający nie określa rozmiarów płaszcza cystoskopowego – ze 
względu na różnorodną dostępność prosimy o podanie konkretnych rozmiarów.  
ODPOWIEDŹ – 19,5 Ch.   
 
PYTANIE NR 56 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. C i D 
W zadaniu 9 pkt. C i D – prosimy o dopuszczenie osłonki plastikowej zamiast ze stali 
nierdzewnej. Uzasadnienie: Osłonka plastikowa jest bezpieczniejsza dla samej optyki.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 57 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. C i D 
Czy Zamawiający wymaga, aby optyka opisana w zadaniu 9 pkt. C i D posiadała oznaczenie 
średnicy kompatybilnego światłowodu?   
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ODPOWIEDŹ - Zamawiający wymaga. 
 
PYTANIE NR 58 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. C i D 
Czy Zamawiający wymaga, aby optyka opisana w zadaniu 9 pkt. C i D posiadała system 
soczewek wałeczkowych Hopkins oraz wbudowane szkiełko szafirowe odporne na 
zarysowania?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 59 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. E i F 
Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru opisanych kleszczyków.   
ODPOWIEDŹ – Rozmiar właściwy dla średnicy płaszcza cystoskopu.   
 
PYTANIE NR 60 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. 1H 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika plastikowego o wymiarach 525 x 240 x 70 mm z dolną 
matą silikonową typu „jeż” oraz ze stoperami i gumowymi zaczepami dla zabezpieczenia 
narzędzi w pojemniku na czas transportu i sterylizacji. Pojemnik zapinany na dwa metalowe 
zapięcia.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ 
 
PYTANIE NR 61 
Dotyczy: zadanie nr 9, pkt. I 
Prosimy o dopuszczenie pojemnika plastikowego o wymiarach 446 x 90 x 45 mm z 
silikonowymi zaczepami do stabilizacji optyk w pojemniku.   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 62 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. A 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kamerę endoskopową o następujących 
parametrach: 
Tor wizyjny endoskopowy (kamera): 
 - rozdzielczość: 1920x1080 
- sterownik umożliwiający podłączenie różnorodnych typów głowic kamery, w tym minimum: 
standardową głowicę kamery z obiektywem z zoom'em optycznym, videocystoskop giętki, 
videoureterorenoskop giętki, głowicę zmienną, tzw. „łamaną” typu Pendual 
- Wyjścia wideo minimum: 1 x HDMI (1920 x 1080 pikseli) 
- min. 3 gniazda typu USB umożliwiające połączenie sterownika kamery z kompatybilnymi 
urządzeniami wielofunkcyjnymi. 
- sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć w rozdzielczości 1920x1080 poprzez 
gniazdo USB w pamięci PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery 
- możliwość wprowadzenia danych np. operatora poprzez klawiaturę  
- możliwość wyboru spośród 9 profili firmowych lub zaprogramowania do 20 profili 
użytkowników  
- sterowanie zapisem przy pomocy przycisków głowicy kamery i przewodowego pilota 
- w komplecie ze sterownikiem kamery: pamięć Pen Drive o pojemności min. 8 GB, o 
przewodowy pilot 
- obsługa poprzez przewodowy pilot i z panelu kamery 
- funkcja automatycznej kontroli jasności zapobiegająca powstawaniu poświaty 
- wybór 4 opcji dostosowania pracy kamery do średnicy optyki (obrazu) dla optymalizacji 
parametrów obrazu (ustawieniu prawidłowej jasności) 
- funkcja specjalnych trybów obrazowania umożliwiająca różnicowanie tkanek, minimum 5 
trybów dodatkowych w tym minimum korekcja doświetlenia obrazu (tzn. redukcja odblasków 
przy jednoczesnym rozjaśnieniu najciemniejszych miejsc obrazu) 
- w komplecie przewodowy pilot wyposażony w 7 przycisków w tym 2 przyciski programowalne  
- polskie menu wyświetlane na ekranie monitora 
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- dostęp do ustawień serwisowych zabezpieczony hasłem 
Tor wizyjny endoskopowy (głowica kamery):  
- trójczipowa, 3xCMOS,  
- w standardzie FullHD,  
- wyposażona w dwa programowalne przyciski,  
- każdy przycisk głowicy umożliwiający zaprogramowanie dwóch funkcji dostępnych 
jednoczasowo (tzn. krótkie przyciśnięcie wywołuje funkcję nr 1, przyciśnięcie i przytrzymanie 
wywołuje funkcję nr 2),  
- autoklawowalna 
- możliwość zmiany obiektywów przez personel medyczny, możliwość wyboru spośród 
minimum trzech obiektywów, w tym minimum jeden obiektyw typu zoom 
- czułość 0,5 lux’a i F=2,8 
- w komplecie obiektyw typu zoom  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza. 
 
PYTANIE NR 63 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. D 
Czy zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o następujących parametrach?   
Insuflator laparoskopowy: 
- gaz insuflacyjny – medyczny  CO2 (czystość  > 99,5 %) 
- maksymalny przepływ do minimum 45 l/min. z wyborem co 1 l/min  
- ciśnienie w jamie brzusznej w zakresie  do 25 mmHg, z zakresem regulacji co 1 mmHg 
- wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5"  
- polskie menu 
- możliwość wyboru jednego z profili fabrycznych lub możliwość tworzenia własnych przez 
Użytkownika (minimum 20 profili osobistych). 
Możliwość rozszerzenia urządzenia o dodatkowe tryby/moduły oprogramowania bez potrzeby 
wymiany urządzenia i/lub wizyty serwisu (w tym minimum: moduł video-display umożliwiający 
wyświetlanie parametrów insuflatora na monitorze oraz moduł pediatryczny) 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 64 
Dotyczy: zadanie nr 11, poz. B 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor medyczny o następujących parametrach: 
- rozdzielczość obrazu 1920x1080 
- matryca monitora LCD z podświetleniem LED 
- przekątna ekranu 27”, ekran panoramiczny.  
- rozmiar plamki: 0,300 (poziom) x 0,300 (pion) mm. 
- jasność 
- kontrast: 1500:1. 
- wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego.  
- wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz 
przy obrazie) 
- wejścia: DVI, VGA, 3G/HD/SD-SDI, C-Video/SOG,S-Video, Component/RGBs (Y/G, Pb/B, 
Pr/R, HS, VS) 
- otwory montażowe standard VESA – 100 mm x 100 mm.  
- waga: 8,3 kg. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 65 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. C 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Źródło światła LED o następujących parametrach: 
- typu LED 
- wysoka moc światła – min. odpowiednik ksenonowego źródła światła o mocy 180W 
- emisja hałasu urządzenia, max 25d B 
- temperatura barw ok. 6500 K 
- żywotność żarówki min 30000 h 
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- chwilowe spadki napięcia nie powodują wyłączenia urządzenia lecz jego automatyczny 
powrót do normalnego trybu pracy, spadek napięcia trwający dłużej niż 10s powoduje 
przejście urządzenia w tryb czuwania 
- zaciemnienie wiązki światła w złączu światłowodu w momencie jego odłączenia 
- wejście światłowodów umożliwiające podłączenie światłowodów różnych producentów bez 
potrzeby użycia dodatkowych adapterów (minimum 5 producentów w tym minimum: Richard 
Wolf, Storz, Olympus, ACMI) 
- regulacja jasności automatyczna (jasność regulowana jest automatycznie przez kontroler) 
kamery lub manualna za pomocą przycisków na panelu czołowym (+) i (-) 
- w komplecie 4szt światłowodów 5mm, dł. 3m 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 66 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. F 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę laparoskopową o następujących 
parametrach: 
Pompa laparoskopowa: 
- o zakresie przepływu ssanie/płukanie do minimum 2000 ml/min 
- ciśnieniu płukania maksymalne w zakresie 350-400 mmHg 
- podciśnienie ssania w zakresie od -50 do -60kpa 
- w zestawie dren wielorazowy oraz końcówki ssąco-płuczące– 1 szt. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 67 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. E 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki laparoskopowe o następujących 
parametrach: 
 Optyki laparoskopowe: 
- optyka laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, średnicy 10 mm, kąt patrzenia 30°, 
autoklawowalna, długość robocza 300 mm – 3 szt. 
- kosz metalowy do przechowywania i sterylizacji optyk – 3 szt. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 68 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. G 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek endoskopowy o następujących 
parametrach: 
- wózek aparaturowy z atestem medycznym. 
- jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokada kół.  
- 4 półki z regulowaną wysokością.  
- listwa zasilająca 5-15 gniazdami w zależności od typu 
- uchwyt do światłowodu. 
- uchwyt na głowicę kamery. 
- uchwyt boczny dla pompy laparoskopowej. 
- uchwyt butli CO2. 
- wieszak na worki z płynem do irygacji.  
- możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania 
dodatkowych przedłużaczy.  
- uchwyt monitora umieszczony centralnie 
- transformator izolacyjny wbudowany wózek 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 69 
Dotyczy: zadanie nr 11, pkt. H 115-117 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia laparoskopowe trzyczęściowe zgodne z 
pozostałymi parametrami wymaganymi z SIWZ?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie dopuszcza.  
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PYTANIE NR 70 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował zestaw laparoskopowy wyposażony 
w głowicę kamery 4K autoklawowalną?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 71 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował zestaw laparoskopowy wyposażony 
w zintegrowany medyczny rejestrator danych umożliwiający archiwizację i zapis danych w 
formie zdjęć, filmów, jeśli zajdzie potrzeba dokumentacji procedur?   
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 72 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zestawu laparoskopowego umożliwiającego 
obrazowanie i pracę w bardziej zaawansowanej technologii 4K o poniższych parametrach? 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza.  
 
PYTANIE NR 73 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy ze względu na umożliwienie wystartowania w postepowaniu większej ilości oferentów, a 
tym samym uzyskanie konkurencyjnej ceny, Zamawiający dopuści równoważny Zestaw 
laparoskopowy o wyższych parametrach użytkowych, opisanych w tabeli poniżej? 
Dodatkowo proponowany zestaw umożliwia rozbudowę systemu wizyjnego do obrazowania w 
technologii 3D oraz 4K, a monitor umożliwia przesyłanie obrazu w technologii 
bezprzewodowej co pozwala na umieszczenie go w dowolnym miejscu sali operacyjnej. 
Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż w celu ułatwienia oceny zaproponowanych przez 
Zamawiającego parametrów, tabela poniżej zawiera w lewej kolumnie parametry sprzętu 
wyspecyfikowane przez Zamawiającego, natomiast po prawej stronie parametry 
proponowanego zestawu równoważnego.  

PARAMETRY WYMAGANE 

L.p. 
Opis przedmiotu zamówienia 
wymagany przez 
ZAMAWIAJĄCEGO 

Proponowany zestaw równoważny 

A. ENDOSKOPOWA KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI  

1 Aparat fabrycznie nowy. Aparat fabrycznie nowy. 

2 Rok produkcji wymagany: 2018 Rok produkcji 2018 

3 

Głowica kamery wyposażona w 
trzy przetworniki 1/3” wysokiej 
rozdzielczości, technologia 
CMOS. 

Głowica kamery wyposażona w 1 przetwornik 1/3” 
wysokiej rozdzielczości, technologia CMOS. 

4 
Wodoszczelna głowica kamery 
wyposażona w 4 
programowalne przyciski.  

Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 
programowalne przyciski z możliwością przypisywania 
dowolnych funkcji do każdego z nich. 

5 
Klasa wodoszczelności głowicy 
kamery IPX7. 

Klasa wodoszczelności głowicy kamery IPX7. 

6 

Możliwość przypisania 2 funkcji 
każdemu przyciskowi (długie 
przyciśnięcie, krótkie 
przyciśniecie), obsługa łącznie 
do 10 funkcji.  

Możliwość przypisania 2 dowolnych funkcji każdemu 
przyciskowi (długie przyciśnięcie, krótkie przyciśniecie), 
obsługa wszytkich funkcji menu kamery. 

7 
Kolorowy ekran dotykowy 
umożliwiający dostęp do 
różnych menu (regulacji 

Sterowanie menu kamery po przez przyciski na 
sterowniku kamery oraz przyciski na głowicy kamery 
(regulacji stopnia jasności, zoomu i balansu bieli wraz z 
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stopnia jasności, zoomu i 
balansu bieli). 

wszystkimi funkcjami kamery) wszystkie komunikaty 
wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego. 

8 
Migawka automatyczna: 1/60 
(1/50) – 1/50 000 sekundy. 

Migawka automatyczna: 1/60 – 1/60 000 sekundy- 
parametr wyższy niż proponowany przez 
Zamawiającego. Zamawiający NIE dopuszcza. 

9 
Rozdzielczość kamery 1920 x 
1080, progresywny skan 
obrazu.  

Rozdzielczość kamery 1920 x 1080, progresywny skan 
obrazu. 

10 
System skanujący: w poziomie 
64 kHz (60 kHz), w pionie: 
60,02 kHz (50 kHz). 

System skanujący częstotliwość 50/60 Hz 

11 

Możliwość płynnej regulacji 
nasycenia i temperatury 
barwowej koloru czerwonego i 
niebieskiego (funkcje R-Gain, 
R-Hue, B-Gain, B-Hue). 

Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury 
barwowej koloru czerwonego i niebieskiego 
realizowana zarówno z kamery jak i monitora. 

12 
Elektroniczne doświetlenie 
obrazu: regulacja 8-stopniowa.  

Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulowane 
automatycznie przez kamerę bez konieczności 
ingerencji operatora- parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza. 

13 

Wbudowane programy 
specjalistyczne: artroskopia, 
cystoskopia, ENT/czaszka, 
wziernik giętki, wziernikowanie 
macicy, laparoskopia, laser, 
mikroskop, standard.   

Wbudowane programy specjalistyczne: Laparoskopia 
GEN, Laparoskpia URO, Laparoskopia GIN, Cardio/ 
Torako oraz programy użytkownika z możliwością 
dowolnej konfiguracji parametrów przez operatora wg. 
własnych preferencji- parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego.  Zamawiający 
NIE dopuszcza. 

14 

Konsola kamery wyposażona z 
min. 2 wyjścia cyfrowe 
(rozdzielczość 1920 x 1080p) 
oraz jedno analogowe.  

Konsola kamery wyposażona w 6 wyjść cyfrowych 
(rozdzielczość 1920 x 1080p) oraz 1 wyjście 
(rozdzielczość 1920 x 1080i) dodatkowo 1x USB, 1x 
LAN, 2x 3,5mm jack, MIS-BUS analog- parametr 
wyższy niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza. 

15 Wyjścia cyfrowe DVI – 2 szt. 
Wyjścia cyfrowe DVI- 4 szt. - parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
NIE dopuszcza. 

16 Wyjście analogowe S-Video. Wyjście analogowe MIS-BUS  

17 
Menu urządzenia w języku 
polskim wyświetlane na panelu 
sterującym urządzenia.  

Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na 
ekranie monitora operacyjnego 

18 Zoom cyfrowy 1,8 x 

Zoom optyczny 2x bez utraty jakości obrazu (zoom 
cyfrowy powoduje utratę jakości obrazu) w zakresie 
ogniskowej 14-28mm- parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
NIE dopuszcza. 

19 
Przyciski sterujące na głowicy 
kamery – 4. 

Przyciski sterujące na głowicy kamery – 4. 

20 
Możliwość sterowania 
rejestratora cyfrowego i źródła 
światła z głowicy kamery.  

Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła 
światła z głowicy kamery. 

21 
Możliwość pracy w systemie 
zintegrowanej sali operacyjnej.   

Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali 
operacyjnej – w zakresie przetwarzania obrazu wideo 

22 
Współpraca urządzenia z 
głowicami wysokiej 
rozdzielczości typu Inline do 

Współpraca urządzenia z głowicami wysokiej 
rozdzielczości typu Inline do operacji jednoportowych. 
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operacji jednoportowych.  

23 
Waga obiektywu - max. 0,300 
kg 

Waga obiektywu zintegrowanego wraz z głowicą 
kamery 0,294 kg 

24 
Waga głowicy kamery - max. 
0,700 kg. 

Waga głowicy kamery 0,294 kg 

25 
Waga konsoli kamery - Max. 
6,5 kg. 

Waga konsoli kamery 10,2 kg – bardziej rozbudowany 
moduł kamery pozwalający na rozbudowę toru 
wizyjnego o możliwość obrazowania w funkcji 3D 
oraz 4K, wózek oraz półki zaoferowanego zestawu 
laparoskopowego dopasowane do wagi 
oferowanych urządzeń. Zamawiający NIE 
dopuszcza. 

26 
Przewód głowicy kamery - 
długość min. 3 m 

Przewód głowicy kamery - długość 4,1 m- - parametr 
wyższy niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza. 

27 
Wymiary konsoli kamery max.: 
31,8 cm szer. X 10,2 cm wys. X 
38,7 cm głęb. 

Wymiary konsoli kamery max.: 33 cm szer. X 14,6 cm 
wys. X 35,3 cm głęb. 

B. MONITOR MEDYCZNY 

28 
Rozdzielczość obrazu min. 
1920 x 1080 

Rozdzielczość obrazu 1920 x 1080 

29 

Matryca monitora LCD z 
podświetleniem LED – typ 
panela wyświetlacza LCD: IPS-
Alpha. 

Matryca monitora LCD z podświetleniem LED – typ 
panela wyświetlacza LCD: IPS z aktywną matrycą TFT 

30 
Przekątna ekranu min. 26”, 
ekran panoramiczny.  

Przekątna ekranu 27”, ekran panoramiczny- parametr 
wyższy niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza. 

31 
Rozmiar plamki: 0,300 
(poziom) x 0,300 (pion) mm. 

Rozmiar plamki: 0,311 (poziom) x 0,311 (pion) mm. 

32 Jasność 500 cd/m2. 
Jasność 900 cd/m2.- parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
NIE dopuszcza. 

33 Kontrast: 1400:1. Kontrast: 1000:1 typowy dla monitorów medycznych 

34 
Maksymalna częstotliwość 
zegara pikselowego 165 MHz 

Maksymalna częstotliwość zegara pikselowego 165 
MHz 

35 
Dwustronna powłoka 
antyrefleksyjna.  

Dwustronna powłoka antyrefleksyjna. 

36 
Twardość zintegrowanej z 
wyświetlaczem warstwy 
ochronnej: 3H.  

Zintegrowana z wyświetlaczem warstwa ochronna z 
gwarancją producenta na 10 lat. 

37 5 trybów skalowania obrazu. 
3 tryby skalowania obrazu, Funkcja Smart Sync – 
automatyczne wyświetlanie obrazu video w 
odpowiednim formacie 

38 
Wyświetlana ilość kolorów – 
min. 10 bitów (głębia koloru: 10 
bitów (> 1 miliarda kolorów)).  

Wyświetlana ilość kolorów –1,07 miliarda kolorów 

39 
Możliwość regulacji kolorów: 
czerwony, zielony, niebieski.  

Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, 
niebieski. 

40 

Regulacja ustawień obrazu: 
jasność, kontrast, faza, 
nasycenie, ostrość obrazu, 
ostrość video.  

Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, 
nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video, odcień, 
dodatkowo możliwość ustawienia temperatury 
barwowej- parametr wyższy niż proponowany przez 
Zamawiającego. Zamawiający NIE dopuszcza. 

41 
Wyświetlanie całkowitego 
czasu przeprowadzonego 

Wyświetlanie całkowitego czasu przeprowadzonego 
przez urządzenie- dostępne w menu 
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przez urządzenie.  

42 
Możliwość zablokowania 
przycisków.  

Możliwość zablokowania przycisków. 

43 
Synchronizacja: 2,5 – 5,0 Vpp, 
oddzielny sygnał synchronizacji 
poziomej i pionowej.   

Poziom synchronizacji sygnału RGB 04 – 4,0 Vpp, 
oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej.   

44 
Wyświetlanie bieżącego 
formatu sygnału wejściowego.  

Wyświetlanie bieżącego formatu sygnału wejściowego. 

45 
Wyświetlanie całkowitego 
czasu przepracowanego przez 
urządzenie.  

Wyświetlanie całkowitego czasu przepracowanego 
przez urządzenie. 

46 

Możliwość wprowadzania 
niestandardowej nazwy 
użytkownika wyświetlanej 
podczas uruchamiania 
monitora.  

Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy 
użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania 
monitora. 

47 

Regulacja położenia, tła i czasu 
wyświetlania menu 
ekranowego. Możliwość 
zatrzymania obrazu (freeze 
frame).  

Możliwość regulacji położenia okna menu – 9 pozycji 
 

48 

Prekonfigurowanie ustawienia 
dla różnych specjalności 
chirurgicznych (temperatura 
barwowa) min. 9 specjalności.  

Możliwość zapisania indywidualnych ustawień dla 5 
użytkowników, takich jak: Temperatura barwowa, 
jasność, kontrast, Gamma  

49 

Wbudowane efekty cyfrowe 
typu PIP (obraz w obrazie), 
POP (obraz na obrazie), PBP 
(obraz przy obrazie), 
zatrzymanie obrazu, 
powiększenie/dopasowanie 
obrazu min. 4 efekty. 

Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie) 
z możliwością regulacji w 4 poziomach 

50 

Wejścia: DVI, VGA, 3G/HD/SD-
SDI, C-Video/SOG,S-Video, 
Component/RGBs (Y/G, Pb/B, 
Pr/R, HS, VS) 

Wejścia: DVI; DVI-D; 2x 3G-SDI, VGA- RGBS/YPbPr-
SOG 

51 
Sterowanie monitorem poprzez 
pokrętło i 4 przyciski na panelu 
przednim.  

Sterowanie monitorem poprzez  przyciski na panelu 
przednim 

52 Zużycie energii 35-65 W Zużycie energii max 80 W 

53 
Wymiary max.: 660,4 mm x 442 
mm x 86,4 mm (szerokość x 
wysokość x głębokość). 

Wymiary max.: 678 mm x 445 mm x 84 mm (szerokość 
x wysokość x głębokość) 

54 
Otwory montażowe standard 
VESA – 100 mm x 100 mm.  

Otwory montażowe standard VESA – 100 mm x 100 
mm. 

55 Waga max.: 8,6 kg. 
Waga; 8,9 kg- stopa monitora dopasowana do jego 
wagi 

56 
Osłona monitora wykonana z 
plastiku ochraniającego 
matrycę.  

Osłona monitora wykonana w technologii chroniącą 
matrycę ze szkłem odpornym na zarysowania z 10 
letnią gwarancją producenta. 

C. ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LED 

57 Moc żarówki LED 240 W Moc żarówki LED 240 W 

58 
Żywotność min. 60 000 godzin 
pracy 

Żywotność 60 000 godzin pracy 

59 
Panel sterujący urządzenia – 
kolorowy, dotykowy 

Panel sterujący urządzenia – z wyświetlaczem LCD 
prezentującym parametry urządzenia 
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wyświetlacz LCD. 

60 

Wyświetlacz LCD – wskazuje 
tryb pracy, natężenie światła w 
zakresie 0-100 %, kody 
błędów.  

Wyświetlacz LCD – wskazuje tryb pracy, natężenie 
światła w zakresie 0-100 %, kody błędów 

61 Tryb gotowości standby. Tryb gotowości standby 

62 
Menu urządzenia w języku 
polskim.  

Menu urządzenia wyświetlające jasne i czytelne 
komunikaty w języku angielskim 

63 

Urządzenie wyposażone w 
funkcję automatycznego 
przejścia w stan czuwania w 
przypadku odłączenia optyki od 
światłowodu, zabezpieczającą 
przed poparzeniem ciała 
pacjenta.  

Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego 
przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia  
światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem. 

64 

Uniwersalne przyłącze 
światłowodów różnych 
producentów bez stosowania 
dodatkowych adapterów.  

Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych 
producentów bez stosowania dodatkowych adapterów 

65 
Możliwość włączenia i 
wyłączenia źródła światła z 
poziomu głowicy kamery.  

Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z 
poziomu głowicy kamery. 

66 
Możliwość sterowania 
urządzeniem za pomocą 
przycisków na głowicy kamery.  

Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą 
przycisków na głowicy kamery. 

67 
Możliwość pracy w systemie 
zintegrowanej sali operacyjnej.  

Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali 
operacyjnej poprzez komunikację z jednostką sterująca 
kamery. 

68 
Światłowód autoklawowalny, 
średnica 5 mm, długość 3 m – 
4 szt.  

Światłowód autoklawowalny, średnica 4,8 mm, długość 
3,5 m – 4 szt. 

69 
Zakres światłowodów od 2 mm 
do 6,5 mm 

Zakres współpracy światłowodów od 3,5 mm do 4,8 mm 
tj. współpraca ze światłowodami ponad 90% 
producentów, dodatkowo urządzenie wyposażone w 
zintegrowany miernik stanu technicznego światłowodu 
pozwalający na wykonanie pomiaru nawet w 
warunkach sterylnych podczas zabiegu. - parametr 
wyższy niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający NIE dopuszcza. 

D. INSUFLATOR CO2 - 1 szt. 

70 

Regulacja przepływu insuflacji 
do minimum 40 l/min, 
rozdzielczość regulacji – 0,1 
l/min. 

Regulacja przepływu insuflacji do 40 l/min, 
rozdzielczość regulacji w trybie Veress co – 0,5 l/min do 
5 l/min, reszta regulacji w krokach co 1l/min. 

71 
Zakres regulacji ciśnienia 
insuflacji min. 1 – 30 mmHg 

Zakres regulacji ciśnienia insuflacji  1 – 30 mmHg 

72 

Funkcja ciągłego pomiaru 
ciśnienia CO2 (insuflator 
podaje CO2 w sposób ciągły, 
nieprzerwany i bez skokowy do 
wysokości zadanej wartości 
ciśnienia insuflacji z dwóch 
niezależnych portów.  

Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2 (insuflator 
podaje CO2 w sposób ciągły, nieprzerwany i bez 
skokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia 
insuflacji  

73 
Czytelny wyświetlacz LCD 
prezentujący wartości 
numeryczne parametrów 

Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości 
numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz 
ilość zużytego gazu. 
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zadanych, aktualnych oraz 
ilość zużytego gazu.  

74 
Ciekłokrystaliczny, kolorowy 
ekran dotykowy.  

Ciekłokrystaliczny, czytelny ekran LCD ze sterowaniem 
przyciskami poniżej wyświetlacza 

75 

Funkcja automatycznej 
desuflacji – możliwość 
ustawienia progu ciśnienia i 
czasu uruchomienia desuflacji 
zwiększająca bezpieczeństwo 
pracy. 

Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość 
ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia 
desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. 

76 Funkcja podgrzewania gazu. Funkcja podgrzewania gazu. 

77 
Możliwość sterowania pracą 
insuflatora komendami 
głosowymi w systemie.  

Możliwość sterowania pracą insuflatora przyciskami 

78 
Możliwość zasilania gazem z 
butli oraz z sieci centralnej 
CO2. 

Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci 
centralnej CO2 

79 Cztery tryby pracy insuflatora.  
Dwa tryby pracy insuflatora ( Veress/ Duży przepływ) z 
płynną regulacją parametrów w każdym z nich 

80 
Menu urządzenia w języku 
polskim wyświetlane na panelu 
sterującym.  

Menu urządzenia wyświetlające jasne i czytelne 
komunikaty w języku angielskim 

81 

Ostrzegawcze komunikaty 
dźwiękowe oraz tekstowe – 
„zatykanie”, 
„zanieczyszczenie”, 
„nadciśnienie”, „system 
odpowietrzający aktywny”, 
„ogrzewanie gazu”, 
„uszkodzenie drenu”. 

Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – 
dopasowane do sytuacji  

82 
Maksymalne ciśnienie 
wyjściowe 75 mmHg 

Maksymalne ciśnienie wyjściowe 55 mmHg  

83 
Maksymalne ciśnienie dopływu 
gazu (butla gazowa) 15 bar/218 
PSI 

Maksymalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa) 80 
bar/218 PSI 

84 
Minimalne ciśnienie dopływu 
gazu (gaz z instalacji) 3,4 
bar/50 PSI 

Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji) 5 
bar/50 PSI 

85 
Zakres pomiarowy dopływu 
gazu 0-50 bar/0-725 PSI 

Zakres pomiarowy dopływu gazu  0-50 bar/0-725 PSI 

86 Max. pobór mocy 150 VA  Max. pobór mocy 125 VA 

87 Max. pobór prądu: 630 mA Max. pobór prądu: 540 mA 

88 Masa max: ok. 9 kg. Masa: 11 kg 

89 
Wysokociśnieniowy przewód 
łączący insuflator z butlą – 
długość 1,5 m. 

Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – 
długość 1,5 m. 

90 
Wielorazowy dren do 
insuflatora z funkcją 
podgrzewania gazu – 1 szt.  

Wielorazowy dren do insuflatora z funkcją 
podgrzewania gazu – 1 szt. 

E. OPTYKA LAPAROSKOPOWA 

91 

Optyka laparoskopowa 10 mm 
30o– 3 szt.: Optyka 
laparoskopowa wysokiej 
rozdzielczości, 
autoklawowalna, wyposażona 
w 3 adaptery do podłączenia 

Optyka laparoskopowa 10 mm 30o– 3 szt.: Optyka 
laparoskopowa wysokiej rozdzielczości, 
autoklawowalna, wyposażona w 3 adaptery do 
podłączenia światłowodów innych producentów, 
spajana laserowo bez użycia kleju, średnica 10 mm, kąt 
30 stopni, długość robocza 33 cm. W komplecie kaseta 
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światłowodów innych 
producentów, spajana laserowo 
bez użycia kleju, średnica 10 
mm, kąt 30 stopni, długość 
robocza 33 cm. W komplecie 
kaseta sterylizacyjna z 
tworzywa sztucznego na dwie 
optyki.  

sterylizacyjna z metalu na dwie optyki, optyki zgodne ze 
standardem FULL HD- - parametr wyższy niż 
proponowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
dopuszcza. 

F. POMPA LAPAROSKOPOWA Z AKCESORIAMI WIELORAZOWYMI DO DRENÓW POMPY 

92 
Pompa irygacyjna 
przeznaczona do zastosowania 
w laparoskopii.  

Pompa irygacyjna z zastosowaniem do laparokopii z 
możliwością pracy w dodatkowych 3 trybach 
(artroskopia, urologia, histeroskopia) - parametr 
wyższy niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający NIE dopuszcza. 

93 

Praca pompy w 3 trybach 
przepływu: niskim (2 l/min), 
średnim (3 l/min) i wysokim (4 
l/min). 

Praca pompy w 2 trybach przepływu: standard(1,5 
l/min) wysoki (2,5 l/min) z możliwością dowolnej 
regulacji w każdym trybie od 0-3,5 l/min. 

94 
Dedykowane kasety-dreny do 
pompy szybko montowane i 
rozpoznawane przez pompę.  

Dedykowane uniwersalne  kasety-dreny do pompy 
szybko montowane i rozpoznawane przez pompę do 
zastosowania we wszystkich trybach pracy 

95 

Automatyczne włączenie 
systemu, gdy kaseta zostanie 
włożona i wyłączy się po jej 
wyjęciu z pompy. 

Automatyczne włączenie systemu, gdy kaseta zostanie 
włożona i wyłączy się po jej wyjęciu z pompy. 

96 
Dodatkowe zasilanie-
akumulator.  

Bez dodatkowego akumulatora 

97 

Możliwość zastosowania 
drenów z jednorazową 
końcówką ssąco-płuczącą lub z 
wielorazową końcówką ssąco-
płuczącą. 

Możliwość zastosowania drenów z jednorazową 
końcówką ssąco-płuczącą lub z wielorazową końcówką 
ssąco-płuczącą. 

98 
Końcówka ssąco/płucząca 
kompatybilna z drenami do 
pompy 5 mm – 4 szt. 

Końcówka ssąco/płucząca kompatybilna z drenami do 
pompy 5 mm – 4 szt. 

99 

Końcówka ssąco/płucząca 10 
mm/32 cm, łopatka do 
kamienia, wielorazowa, 
kompatybilna z drenami do 
pompy – 1 szt.  

Końcówka ssąco/płucząca 10 mm/33 cm, przyciski do 
uruchamiania, wielorazowa, kompatybilna z drenami do 
pompy – 1 szt. 

100 
Końcówka ssąco/płucząca 5 
mm/32 cm – igła aspiracyjna.  

Końcówka ssąco/płucząca 5 mm/33 cm – igła 
aspiracyjna 

G. MEDYCZNY WÓZEK APARATUROWY 

101 
Wózek aparaturowy z atestem 
medycznym. 

Wózek aparaturowy z atestem medycznym. 

102 
Jezdny z uchwytami do 
przemieszczania i blokada kół.  

Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokada kół. 

103 
Minimum 3 półki z regulowaną 
wysokością, szerokość półki 
max 45 cm.  

Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość 
półki 45 cm. 

104 
Listwa zasilająca z min. 10 
gniazdami.  

Listwa zasilająca z  12 gniazdami. - parametr wyższy 
niż proponowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza. 

105 Uchwyt do światłowodu. Uchwyt do światłowodu. 

106 Uchwyt na głowicę kamery. Uchwyt na głowicę kamery. 

107 Możliwość montażu Możliwość montażu dodatkowego uchwytu monitora po 
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dodatkowego uchwytu monitora 
po lewej lub prawej stronie 
wózka. 

lewej lub prawej stronie wózka. 

108 
Uchwyt boczny dla pompy 
laparoskopowej. 

Uchwyt boczny dla płynu irygacyjnego pompy 
laparoskopowej. 

109 Uchwyt butli CO2. Uchwyt butli CO2. 

110 
Wieszak na worki z płynem do 
irygacji.  

Wieszak na worki z płynem do irygacji. 

111 
Możliwość umieszczenia 
okablowania w ramie wózka.  

Możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka. 

112 

Możliwość podłączenia 
dodatkowych urządzeń 
elektrycznych bez konieczności 
używania dodatkowych 
przedłużaczy.  

Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń 
elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych 
przedłużaczy. 

113 
Ramię wózka umieszczone 
centralnie o dł. min. 300 mm. 

Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. 400 mm. - 
parametr wyższy niż proponowany przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza. 

114 
Transformator izolacyjny 
wbudowany w ramę wózka.  

Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka. 

H. NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE 

115 

Narzędzia laparoskopowe 
dwuczęściowe z blokadą, śr. 
5,0 mm, z kanałem do 
przepłukiwania do wyboru z 
katalogu – 2 szt. 

Narzędzia laparoskopowe czteroczęściowe z blokadą, 
śr. 5,0 mm, bez kanału do przepłukiwania do wyboru z 
katalogu – 2 szt.- narzędzia z potwierdzeniem 
producenta o możliwości sterylizacji w formie złożonego 
instrumentu co przekłada się na skrócenie czasu 
przygotowania instrumentarium przed zabiegiem 

116 

Narzędzia laparoskopowe 
dwuczęściowe bez blokady, śr. 
5,0 mm, z kanałem do 
przepłukiwania do wyboru z 
katalogu – 3 szt. 

Narzędzia laparoskopowe czteroczęściowe bez 
blokady, śr. 5,0 mm, bez kanału do przepłukiwania do 
wyboru z katalogu – 3 szt. - narzędzia z 
potwierdzeniem producenta o możliwości sterylizacji w 
formie złożonego instrumentu co przekłada się na 
skrócenie czasu przygotowania instrumentarium przed 
zabiegiem 

117 

Narzędzia laparoskopowe 
dwuczęściowe z blokadą, śr. 
10,0 mm, z kanałem do 
przepłukiwania do wyboru z 
katalogu – 1 szt. 

Narzędzia laparoskopowe czteroczęściowe z blokadą, 
śr. 10,0 mm, bez kanału do przepłukiwania do wyboru z 
katalogu – 1 szt. - narzędzia z potwierdzeniem 
producenta o możliwości sterylizacji w formie złożonego 
instrumentu co przekłada się na skrócenie czasu 
przygotowania instrumentarium przed zabiegiem 

118 
Elektroda monopolarna „L” – 2 
szt.  

Elektroda monopolarna „L” – 2 szt. 

I. POZOSTAŁE WYMAGANIA 

119 

Wykonanie przeglądu 
technicznego na dwa tygodnie 
przed końcem gwarancji w 
cenie dostawy 

TAK 

120 
Fabrycznie nowe części 
zamienne wykorzystywane w 
procesie naprawy urządzenia 

TAK 

121 
Wszystkie wymieniane 
materiały zużywalne fabrycznie 
nowe 

TAK 

122 Szkolenie personelu TAK 

123 
Instrukcja obsługi w języku 
polskim 

TAK 
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124 

Dokumenty dopuszczające 
zaoferowane urządzenie do 
obrotu i używania zgodnie z 
wymogami ustawy o wyrobach 
medycznych.  

TAK 

125 

Serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny realizowane 
przez podmiot z siedzibą na 
terenie Polski.   

TAK 

 
 
 
 

Elżbieta Czeszewska 
…………………………………………. 

Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Koszalinie 
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