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Certyfikat Jakości 
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Koszalin, dnia 23.11.2018 r. 
M-2373-13/2018 
 
 
 

Do Oferentów 
 

 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 
 
SP ZOZ MSWiA w Koszalinie informuje, że od wykonawców wpłynęły kolejne zapytania:  
 
PYTANIE NR 1 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie 
faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który 
faktury mają być wysyłane. 
ODPOWIEDŹ – Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
PYTANIE NR 2 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych opisanych w § 6 
ust. 1 z 30% na 10%  
ODPOWIEDŹ – Zamawiający obniża karę do 15%. 
 
PYTANIE NR 3 
Dotyczy: zadanie nr 11 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie zestawu laparoskopowego umożliwiającego 
obrazowanie i pracę w bardziej zaawansowanej technologii 4K o poniższych parametrach? 

L.p. Nazwa/ Opis Ilosć w szt. 

1 Monitor medyczny 1 

 

Monitor medyczny LCD standardu 4K  

przekątna ekranu min. 32”  

proporcje obrazu nie mniejsze niż 16:9  

rozdzielczość nie gorsza niż 4K 3840 x 2160  

gama kolorów: min. 10-bit  

kąt widzenia min. (V i H) 178 st.  

jasność 500 cd/m2  

Kontrast min. 1400:1  

funkcja PIP (obraz w obrazie)  

mocowanie standardowe: VESA  

wejścia Video: min. 2xDisplayPort (3840 x 2160), 1 x DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G  

wyjścia Video: 1 x SDI/HD-SDI 3G   

praca w trybie PAL i NTSC  

możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem 
kamery. 

 

2 
Konsola kamery HD z tabletem, źródłem światła i medycznym rejestratorem 

obrazu HD 
1 

 Konsola kamery HD, źródło światła i medyczny rejestrator obrazu HD, źródło światła  
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w technologii LED 

Źródło światła: żywotność diody LED do 30000 godz., wydajność oświetlenia: min. 
1600 lumenów, temperatura barwowa: 5500-8500 K, współczynnik CRI: min. 65, 
modulowana synchronizowaną szerokością impulsu, nadstawka portu światłowodu 
współpracującego z innymi standardami: ACMI, Storz, Wolf, Olympus 

 

sterownik kamery z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, 
możliwości przeglądania i wyboru do eksportu  poszczególnych filmów i zdjęć z 
poziomu nagrywarki 

 

wyjścia video:  
min. 2xDisplayPort (3840 x 2160 pikseli [4K/UHD], 10-bit kolor) 
min. 2 x DVI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) 
min. 4 x 3G-SDI (1920 x 1080 pikseli [1080p], 8-bit kolor) 

 

wejścia video:  
min. 1 x DVI,  
min. 4 gniazda USB z tyłu konsoli 
min. 2 gniazda USB z przodu konsoli 

 

port USB dla tabletu, 2x USB 2.0 , 2x USB 3.0 do zapisu obrazu,  
min. 1 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek,  
min. 1x złącze RS-232: izolowane,  
min. 1x wejście audio, min. 1x wyjście audio 

 

pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 64 GB, przechwytywanie obrazu według 
standardowych formatów: JPG i BMP, , 

 

funkcja "obraz w obrazie", przełączanie między obrazem z kamery i wejścia video,  

funkcja "zdalnego wejścia" umożliwiająca dodanie pacjenta z zewnętrznego 
komputera działającego w sieci,  

 

wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, 
rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data 
urodzenia). 

 

Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień 
procedur medycznych.  

 

6-stopniowa skala wzmocnienia obrazu  

możliwość eksportu zdjęć i plików video do różnych lokalizacji, adnotacje na obrazie 
w kółku lub za pomocą strzałki z tekstem, modyfikacja obrazu: jaskrawość, kontrast, 
nasycenie, tworzenie raportu z predefiniowanym tekstem, linkami, dokumentami i 
obrazami, możliwość przeglądania zapisanych pacjentów za pomocą dowolnego 
tabletu poprzez łącze internetowe. 

 

Graficzna informacja o procesie nagrywania wyświetlana na monitorze medycznym.  

Wyświetlanie wykonanego zdjęcia wraz z numerem porządkowym.     

Zgodność ze standardem obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie 
(DICOM). 

 

Możliwość podłączenia drukarki do zastosowań medycznych poprzez port USB.  

Wyświetlanie parametrów urządzeń wieży (insuflator) na ekranie monitora  

Obsługa w języku polskim.  

3 Głowica kamery 1 

  

głowica autoklawowalna   

przetwornik obrazu: 3 CCD  

Rozdzielczość 4K min.: 3840 x 2160 pikseli  

metoda skanowania: progresywna  

format obrazu: 16:9  

zoom cyfrowy: x 1,5  

dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego 
przyciśnięcia (z możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku), 
minimum pięć funkcji 

 

waga max. 580 g  

4 Wózek z osłoną kabli 1 
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wózek z osłoną kabli, wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, dostosowany do 
szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem 
prądu, min. 5 półek  w tym min. 1 półka wysuwana, obciążenie półki min. 20 kg,  
wyposażony w szufladę, uchwyt do mocowania soli fizjologicznej, uchwyt na kamerę, 
wbudowany system przepięciowy. 

  

5 Insuflator z funkcją podgrzewania gazu 1 

  

Insuflator do insuflacji CO2 w celu wytworzenia i utrzymania odmy otrzewnowej na 
potrzeby badania i operacji laparoskopowych 

 

Tryb szybkiego przepływu oraz tryb bariatryczny    

Zasilanie insuflatora ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2  

Regulacja ciśnienia gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 30 mmHg  

Regulacja prędkość przepływu gazu insuflacyjnego w zakresie min. 0 – 50 l/min  

Ekran dotykowy posiadający funkcje pełnego sterowania: wskaźnik numeryczny 
wartości bieżącej ciśnienia gazu insuflacji po stronie pacjenta, wskaźnik numeryczny 
wartości bieżącej przepływu gazu, wskaźnik zadanej wartości ciśnienia gazu po 
stronie pacjenta i przepływu gazu 

 

Graficzny wskaźnik podłączenia grzania gazu  

Numeryczny wskaźnik objętości zużytego gazu  

Urządzenie wyposażone w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację z 
konsolą kamery przez co możliwość wyświetlania parametrów na monitorze 
medycznym. 

 

Dren do insuflacji z funkcją podgrzewania gazu, autoklaowalny - 1 szt.  

Przewód wysokociśnieniowy do połączenia insuflatora ze źródłem CO2, długość 
min. 150 cm – szt.1 

 

6 Narzędzia laparoskopowe 5 

 Narzędzia manualne - do wyboru z katalogu  

7 Pompa laparoskopowa ssąco-płucząca 1 

 

Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji 
laparoskopowych 

 

Płukanie realizowane w oparciu o moduł pompy rolkowej  

Odsysanie realizowane na zasadzie pompy podciśnieniowej  

8 Optyka śr. 10 mm 2 

 
Optyka laparoskopowa w technologii 4K, śr. 10 mm, dł. 330 mm,  
kąt patrzenia 30 stopni, autoklawowalna wraz z pojemnikiem do przechowywania i 
sterylizacji – 2 szt. 

 

9 Światłowód 2 

 Światłowód, śr. 5,0 mm, dł. min. 270 cm – 2 szt.  

10 Warunki zakupu i użytkowania  

 Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat.  Tak 

 
W przypadku braku możliwości usunięcia usterki u klienta dostarczenie sprzętu 

zastępczego w ciągu 5 dni roboczych. 
Tak 

 Dostawa sprzętu w przeciągu 30 dni od wezwania Zamawiającego Tak 

 Szkolenie personelu Tak 

 Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 

ODPOWIEDŹ – Zamawiający dopuszcza. 
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SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 16.11.2018 r. 
 
Zamawiający informuje, iż odpowiedzi do pytań nr 19, 22, 23, 24, 25, 26 oraz 27 otrzymują 
brzmienie „Zamawiający dopuszcza”.  
 
 
 
 

 
 
 

z up. Monika Zaremba 
 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-
Gospodarczych SP ZOZ MSWiA  

w Koszalinie 

…………………………………………. 
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