
           Grudziądz, dnia 06.04.2018 r.

Wszyscy Wykonawcy

ZP – 989 / 18

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni
Gastroenterologii Dziecięcej (znak sprawy: Z/7/PN/18).

W związku z wpłynięciem od Wykonawców zapytań
Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy: Zadanie 7 – Stoły transportowo – zabiegowe – 2 szt.
1. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki boczne lakierowane proszkowo,

wykończone estetycznym tworzywem, składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca,
gwarantujące zminimalizowaną przerwę transferową?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek z barierkami bocznymi ze zminimalizowaną przerwę
transferową.

2. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia
pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0o-75o?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek z zakresem regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców
0o-75o.

3. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający zakres regulacji pozycji Trendelenburga 14,5o

i anty- Trendelenburga 13,5o?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga 14,5o i anty-
Trendelenburga 13,5o.

4. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony od strony głowy w składane pod leże
ergonomiczne uchwyty do prowadzenia wózka, a od strony  nóg pacjenta uchwyt do przetaczania
wykonany w kształcie pałąka ze stali chromowanej (z możliwością wyjmowania w celu łatwego
dostępu do pacjenta)?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści wózek z możliwością mycia wszelkimi dostępnymi środkami
stosowanymi w placówkach służby zdrowia (bez możliwości mycia ciśnieniowego)?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek bez możliwości mycia ciśnieniowego.

6. Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający regulację segmentu udowego za pomocą sprężyny
gazowej, a podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego?

         (Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)



Odp. Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją segmentu udowego za pomocą sprężyny gazowej.

Dotyczy: Zadanie 11 – Wózek anestezjologiczny
7. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w nadstawkę na 8 uchylnych pojemników

z tworzywa?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w nadstawkę na 8 uchylnych pojemników
z tworzywa.

8. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego
z pokrywą otwieraną kolanem?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek z pojemnikiem na odpady z tworzywa sztucznego z pokrywą
otwieraną kolanem.

9. Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony (zamiast koszyka na akcesoria) w trzy uchylne,
tworzywowe kuwety na akcesoria, zamocowane z boku wózka?

Odp. Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w 3 uchylne tworzywowe kuwety na akcesoria.

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyodrębnienia w formularzu cenowym stanowiącym zał.
nr 1 do SIWZ dla każdego z 12 zadań, kosztu finansowania płatności ratalnej, jako osobnej
pozycji,  co umożliwi zastosowanie w zakresie finansowania stawki VAT „zw.” i obniży koszt
oferty o 8% lub 23%. Finansowanie jako odrębna usługa, zgodnie z interpretacją podatkową
otrzymaną przez Wykonawcę od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT. Poniżej
przedstawiam wzór zmodyfikowanej tabeli cenowej:

Lp. Asortyment j.m. Ilo ść Cena
jedn.
netto

Wartość
netto

Wartość
brutto

VAT
(%) Producent,

nazwa handlowa
1 Gastroskopy dla

dorosłych
szt. 2

… … … …
20 Ustniki szt. 52
21 Koszt finansowania

płatności ratalnej
usł. 1 zw. x

22 Razem x x x x
 Odp. Zamawiający dopuszcza wyodrębnienie w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do
SIWZ dla każdego z zadań kosztu finansowania płatności ratalnej jako osobnej pozycji.

11. Mając na względzie równość stron umowy zwracamy się z prośbą o dodanie do Ogólnych
Warunków Umowy następującego zapisu: „Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.

12. W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi oddawcze
prosimy Zamawiającego o dodanie do OWU w pkt. 4 następującego zapisu: „Za dzień zapłaty
rozumie się dzień uznania rachunku wskazanego przez Dostawcę na fakturze VAT”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zaproponowanego zapisu.



13. Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia pkt 4 ppkt 4.5 OWU i nadanie mu brzmienia:
„W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane
w pierwszej kolejności na odsetki a następnie na poczet należności głównej najdalej wymagalnej.”

Odp. Nie.

14. Prosimy Zamawiającego o zmianę postanowienia pkt. 3 ppkt 3.1 tiret przedostatni OWU i nadanie
mu brzmienia: „wymiana podzespołu lub elementu w okresie gwarancji powoduje rozpoczęcie
nowego okresu gwarancji dla tego podzespołu lub elementu na warunkach i terminach
wskazanych w dokumentach gwarancyjnych producenta”.

15. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zmianę postanowienia pkt 3 ppkt 3.1 tiret
przedostatni OWU i nadanie mu brzmienia: „wymiana podzespołu lub elementu w okresie
gwarancji powoduje rozpoczęcie nowego okresu gwarancji dla tego podzespołu lub elementu
przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia
jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu
gwarancji na przedmiot zamówienia”. Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt
przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty. Obecna treść wymogu w
praktyce oznacza gwarancję dożywotnią oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka
praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę
stron.

Odp. na pytanie 14 i 15. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

16. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie maksymalnego czasu usunięcia awarii do 10 dni
roboczych.

17. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego do 10 dni
roboczych.

18. W nawiązaniu do zapisów OWU o konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego, prosimy
Zamawiającego o doprecyzowanie, okres jakich 7 dni od daty zgłoszenia awarii Zamawiający ma
na myśli. Czy Zamawiający ma na myśli dostarczenie sprzętu zastępczego w terminie 7 dni od
daty upływu maksymalnego czasu na usunięcie awarii (tj. 5 dni roboczych) czy może 2 dni
roboczych powyżej 5 dni roboczych (tj. maksymalny czas usunięcia awarii).

19. Prosimy Zamawiającego o zmianę zdania „Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego
w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy ……” określonego
w pkt. 3 ppk. 3.1. OWU na następujące: „Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego
w sprawach serwisu dostępnego w dni robocze w godzinach 8:00-16:00”.

Odp. na pytanie 16-19. Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. XVI. 3. Warunki gwarancji
i serwisu. poprzez zmianę zapisu w pkt. 3.1. - tiret drugi, tiret trzeci i tiret czwarty otrzymuje
brzmienie:
„
• maksymalny czas usunięcia awarii do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy),
• w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 10 dni roboczych Wykonawca dostarczy

w terminie 48 godzin - od upływu terminu na naprawę - sprzęt zastępczy o parametrach nie
gorszych niż zaoferowany,

• Wykonawca poda numer telefonu kontaktowego w sprawach serwisu dostępnego w dni
robocze w godzinach 8:00-16:00 ……………………
Zgłoszenie telefoniczne Zamawiający każdorazowo potwierdzi wysyłając faks na numer
…………………………………….”

20. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zapisu znajdującego się w OWU w pkt. 3 ppkt. 3.2.,
że poprzez „zapewnienie serwisu pogwarancyjnego” Zamawiający uzna za wystarczające
wskazanie przez Wykonawcę podmiotu, który świadczy usługi serwisowe na koszt i ryzyko
Zamawiającego?

Odp. Zamawiający poprzez  „zapewnienie serwisu pogwarancyjnego”  rozumie, że Wykonawca po
upływie okresu gwarancyjnego gwarantuje pełną usługę serwisową w zakresie dostarczonego
przedmiotu umowy .

21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż szkolenia z zakresu obsługi dostarczonego
przedmiotu umowy oraz z zakresu podstawowej diagnostyki serwisowej dla personelu
medycznego Zamawiającego oraz dla służb technicznych Zamawiającego, o których mowa



w OWU w pkt. 2 ppkt. 2.3. nie wliczają się do terminu na realizację zamówienia wskazanego
w rozdziale IX SIWZ?

Odp. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi przedmiot umowy w terminie określonym w pkt.
XVI. 2.1. SIWZ, natomiast zgodnie z zapisem SIWZ w pkt. XVI. 4.4. podstawą do wystawienia
faktury będzie obustronnie podpisany protokół przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji wraz z
wszelkimi niezbędnymi dokumentami odbiorowymi oraz protokołami przeprowadzonych szkoleń:
personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi oraz służb technicznych Zamawiającego w
zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej.

22. Prosimy Zamawiającego o skrócenie okresu zapewnienia serwisu pogwarancyjnego i dostępu do
części zamiennych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej
ceny. Zaznaczyć należy, iż producent, zbywca bądź importer nie ma obowiązku, nałożonego
prawem, na produkcję czy przechowywanie części zamiennych przez tak długi okres, jeśli w
wyniku np. zastosowania nowszych technologii, zdrożenia nowego produktu, nie będzie
kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty magazynowania
części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko
ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu
potencjalnych Wykonawców i zawyżenie ceny oferty.

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. XVI. 3. Warunki gwarancji i serwisu. poprzez zmianę
zapisu w pkt. 3.2. na następujący:
„3.2. Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu gwarancji do zapewnienia serwisu
pogwarancyjnego i dostępu do części zamiennych przez okres co najmniej 8 lat od daty zawarcia
umowy.”

23. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do OWU zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony
protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie
uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odp. Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI 4.4. SIWZ na następujący: „4.4. Podstawą do
wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół przekazania przedmiotu umowy do
eksploatacji wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami odbiorowymi oraz protokołami
przeprowadzonych szkoleń: personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi oraz
służb technicznych Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej. Po
podpisaniu przez Strony Umowy protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji
wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami odbiorowymi oraz protokołami przeprowadzonych
szkoleń: personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi oraz służb technicznych
Zamawiającego w zakresie podstawowej diagnostyki serwisowej, na Zamawiającym spoczywa
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.”

24. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do pkt. 5
OWU kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości analogicznej jak obciążającej Wykonawcę.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, zwracając uprzejmie uwagę, że zgodnie z Ustawą –
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie może odstąpić od umowy poza trybem ściśle
określonym w ustawie.

25. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku naliczenia kary umownej za każdy
dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy określoną w pkt. 5 OWU, Zamawiający będzie ją
naliczał dla każdego zadania oddzielnie, a nie od całej wartości zamówienia, w przypadku kiedy
Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedno zadanie.

Odp. Tak.

26. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający
wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz
Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu
rejestrowego na wzorze obowiązującym u Wykonawcy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.



28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę
zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania
protokołu odbioru.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej
do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża
zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu
zamówienia?

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.
Odp. na pytanie 30-31. Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do OWU zapisu o możliwości
postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej
wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez
Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis: „Opóźnienie w zapłacie całości bądź części
którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy
prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty
całości niespłaconej ceny”. Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin
wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.

33. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez
wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

34. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami
obowiązującym u Wykonawcy.

35. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże
weksel In blanco wraz deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej
prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający przekaże Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odp. na pytanie 33-35. Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie zabezpieczenia umowy
w postaci weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową.

36. Prosimy o rozszerzenie w pkt. 6 OWU katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający
o następujące przypadki:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
b) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
c) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
d) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do

aktualnego stanu prawnego;
e) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń,

przejęć, itp.;
f) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę

g) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący
podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji
sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie
ulegnie zwiększeniu;

h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem
o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do treści SIWZ zaproponowanego katalogu
zmian.

37. Prosimy o informację jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego
stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odp. 99%.



38. Prosimy Zamawiającego o dodanie do OWU do pkt. 4 zapisu o treści: „Z tytułu nieterminowej
zapłaty Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia
8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

39. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
“Klauzula salwatoryjna
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa
lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub
sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują
pełną moc i skuteczność.
2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na
mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują

skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej
ze Stron.
3.Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi
albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony
zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na
zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu
przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

40. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula reklamacyjna
1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone
przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.
2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1)    ustnie:
a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2)    w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.
3)    pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx.
3.  Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera,
posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.
4.  Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką
pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.
5.  Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30
dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie
będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:
1)  przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2)  okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni
od dnia otrzymania reklamacji.
6.  Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych
kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej
składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia
procesu rozpatrywania reklamacji.
7.  Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci
papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą
elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8.  W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie
reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9.  Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację

ma możliwość wystąpić z:
1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o



Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na
stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.
2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

41. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX
dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których
treść znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**).
Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„Klauzula ochrony danych osobowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wykonawcę z siedzibą w
……przy al. …………., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym-Rejestrze
Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla …………… pod nr KRS: ………….,
NIP: ……………, REGON: ………….., o kapitale zakładowym w wysokości ………. zł –
pokryty w całości (dalej: „Wykonawca”) moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do
zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową.”

W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie
zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:
„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład,
której wchodzi Wykonawca.
2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, 

zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*
3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do
rozwiązania Umowy”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

42. Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w Załącznik nr 2 , część X pkt. 1 dopuści wysokiej jakości
myjkę ultradźwiękową o pojemności zbiornika 7,5 l?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

43. Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w Załącznik nr 2 , część X pkt. 4 dopuści wysokiej klasy myjkę
ultradźwiękową oz regulowanym czasem pracy od 1 min do 30 min?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

44. Dot. zadania 1 Czy Zamawiający w Załącznik nr 2 , część XIV pkt. 4 dopuści wysokiej jakości
wideokolonoskop o średnicy końcówki 12,8 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

45. Dot. SIWZ – zadanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego (VAT 23%) programu
archiwizacji badań z zestawem komputerowym, uzdatniacza do myjni, systemu monitorująco-
raportującego oraz wyposażenia (np. wózka, ssaka), które nie posiadają dokumentów
dopuszczających?

Odp. Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia stanowiący
wyroby medyczne był dopuszczony do obrotu i do używania w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876). W przypadku, gdy Wykonawca oferuje także asortyment,
który nie jest wyrobem medycznym nie jest zobowiązany do składania ww. dokumentów.

46. Dot. formularza cenowego – zadanie 1
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści modyfikację formularza cenowego poprzez
dodanie pozycji zawierającej wyroby niemedyczne (inny VAT niż wyrobów medycznych)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

47. Dot. SIWZ, XVI - warunki umowy, pkt. 3.1 (kropka 1) – zadanie 1



Z uwagi na fakt, że w pakiecie 1 zawarty jest sprzęt inwestycyjny oraz zużywalne narzędzia
endoskopowe, prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby okres gwarancji
dla narzędzi wynosił 12 miesięcy?

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. XVI. 3. Warunki gwarancji i serwisu. poprzez zmianę
zapisu w pkt. 3.1. - tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
„
• 3–letni okres gwarancji, a dla narzędzi z zakresu zadania 1 12–miesięczny okres gwarancji,

liczony od protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.”

48. Dot. SIWZ pkt. XVI.3.1 (kropka 2) – zadanie 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych
w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odp. Nie.

49. Dot. SIWZ pkt. XVI.3.1 (kropka 6) – zadanie 1
Prosimy o dodanie, zapis dotyczy napraw gwarancyjnych (nie spowodowanych winą
użytkownika).

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 53.

50. Dot. załącznika nr 2 do SIWZ – OPIS TECHNICZNY
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje podpisania formularzy OPIS techniczny co
jest jednoznaczne z zaoferowaniem sprzętu spełniającego minimalne warunki tam opisane
i oczekuje odniesienia się jedynie do parametrów ocenianych.

Odp. Zamawiający oczekuje podpisania formularzy zawierających opis techniczny oraz odniesienia
się do parametrów ocenianych. Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentów zgodnych
z wymaganiami określonymi w SIWZ.

51. Dot. zadania 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego ale
wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017 r?

Odp. Tak.

SIWZ, rozdział XVI – Ogólne warunki umowy

52. Pkt. 3.1, tiret 2 - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest
import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas
importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1
dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni
roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas
naprawy bez konieczności wymiany części do 5 dni roboczych, czas naprawy do 7 dni roboczych
w przypadku konieczności wymiany części?

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 16-19.

53. Pkt. 3.1, tiret 5 - Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą
dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie
przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o
czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o
wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tego punktu, poprzez nadanie mu
następującej postaci:
„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu
gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego
z umowy” ?

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w pkt. XVI. 3. Warunki gwarancji i serwisu. poprzez zmianę
zapisu w pkt. 3.1. – tiret piaty otrzymuje brzmienie :
„
· każda naprawa gwarancyjna (nie spowodowana winą użytkownika) powoduje przedłużenie
okresu gwarancji. Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje
przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na
naprawę wynikającego z umowy.”



ZAŁ ĄCZNIK nr 2 - OPIS TECHNICZNY - Zadanie 3 - Aparat d o znieczulenia wraz
z kardiomonitorem 1 szt.

54. Pkt. I. 10 Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej, w związku z czym punkt
I.10 powinien brzmieć: ,,Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli O2”?

Odp. ZAŁĄCZNIK nr 2 - Zadanie 3 - Pkt. I. 10: winno być: „Awaryjne zasilanie gazowe z 10 l butli
( O2 i N2O )” . Wykonawca oferujący aparat będący przedmiotem zadania 3 winien nanieść zmianę.

55. Pkt. II.2 Czy Zamawiający potwierdza, że doszło do omyłki pisarskiej, w związku z czym punkt
II.2 powinien brzmieć: „Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji
pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5l wraz z pojemnikiem absorbera
CO2 i bypassem CO2„ ?  

Odp. W pkt. II. 2. nie doszło do omyłki pisarskiej.

56. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy defibrylator niemieckiego producenta,
którego zasilacz sieciowy stanowi niezależny moduł wpięty na tylnej ścianie aparatu, tuż obok
akumulatora?
Dzięki takiemu rozwiązaniu defibrylator może pracować na dwóch akumulatorach wpinając jeden
z nich w miejsce zasilacza, np. podczas awarii zasilania sieciowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zasilacz sieciowy stanowiący niezależny moduł wpięty na
tylnej ścianie aparatu, tuż obok akumulatora.

57. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, które komunikuje się z użytkownikiem
w języku polskim przy jednoczesny zastosowaniu międzynarodowych oznaczeń podstawowych
funkcji na przednim panelu, tj. SHOCK (wyładowanie), RATE (częstotliwość stymulacji), AED
(tryb automatyczny) etc.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na komunikację przy zastosowaniu międzynarodowych oznaczeń
podstawowych funkcji na panelu przednim.

58. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J
to maksymalnie 6 sekund, a do energii 360 J 9 sekund?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na defibrylator, którego czas ładowania do energii 200 J wynosi 6
sekund, a do energii 360 J wynosi 9 sekund.

59. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada 22 poziomy energii do
wyboru w zakresie regulacji od 1 do 360 J?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na defibrylator, który posiada 22 poziomy energii do wyboru w
zakresie regulacji od 1 do 360 J.

60. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który posiada możliwość wprowadzenia
danych pacjenta w zakresie: ID, nazwisko, wiek i płeć?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o wadze ok. 7 kg bez łyżek, akumulatora
i akcesoriów, tj. ok. 11 kg wraz z łyżkami, akumulatorem, okablowaniem i kieszeniami do
przechowywania?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

62. Dotyczy pakietu nr 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia podpisania
umowy?

Odp. Nie.

63. Ze względu na podzielność przedmiotu zamówienia, prosimy o wydzielenie myjni endoskopowej,
szafy suszącej oaz myjni endoskopowej do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie
zoptymalizowanej oferty w zakresie myjni i szafy.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

64. Dotyczy pkt. IV
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni?
Odp. Nie.



Dotyczy Ogólnych Warunków Umowy:
65. Dotyczy §3 pkt. 3.1 ppkt. 4

Prosimy o zgodę i dopisanie do umowy, że jeśli wystąpi konieczność ściągnięcia części
zamiennych z zagranicy to Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu do 10 dni.

Odp. Patrz odpowiedź na pytanie 16-19.

66. Dotyczy §3 pkt. 3.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę dotychczasowego brzmienia ppkt. 4 na następujące:
„w przypadku wydłużenia czasu naprawy powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy sprzęt
zastępczy o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w okresie 7 dni od daty przystąpienia do
naprawy”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

67. Dotyczy §3 pkt. 3.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie obecnego zapisu: „Wykonawca poda numer
telefonu kontaktowego w sprawach serwisu w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od
pracy…”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

68. Dotyczy Parametry Techniczne:
Dotyczy zadania nr 1 poz. VII-IX
Prosimy o wydzielenie wskazanych powyżej pozycji (wózek, szafa endoskopowa, myjnia do
endoskopów oraz myjnia ultradźwiękowa) i utworzenie z nich osobnego pakietu? Wyżej
wskazane pozycja stanowią odrębną całość, nie są zintegrowane z narzędziami wskazanymi
w pozostałych pozycjach, a wydzielenie umożliwi złożenie oferty o wyższych parametrach,
zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.
W przypadku wyrażenia zgody prosimy o wyznaczenie wysokości wadium.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wskazanych pozycji.

69. Ad. VIII Automatyczna myjnia do endoskopów:
Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści myjnie ładowana od góry? Jest to rozwiązanie równoważne do
opisanego, jednak ułatwiający załadunek komory.
Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenie z ekranem dotykowym minimum 10”
zamiast wyświetlacza 4 linie?
Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjnie ładowaną od góry z na jeden endoskop
o czasie procesu ok. 20 minut z funkcja sterylizacji zgodnie z EN 14937, gwarantująca najwyższy
poziom czystości endoskopu?
Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie z możliwością mycia i sterylizacji
narzędzi bez dodatkowego wózka?
Pkt.  6 czy identyfikacja endoskopu powinna następować przy wykorzystaniu kodów RFID?
Pkt. 7 Czy środki chemiczne w procesie z walidowanym z myjnią dezynfektorem powinny
gwarantować poziom  sterylizacji zgodnie z EN 14937 potwierdzony w deklaracji zgodności
urządzenia?
Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści mycie dezynfekcję i kontrole szczelności jednego endoskopu,
jeśli czas procesu jest na poziomie ok. 20 minut co pozwala na reprocesowanie dwóch
endoskopów w czasie jednej godziny?
Pkt.9 - 12 Czy Zamawiający dopuszcza inne sekwencje procesu mycia dezynfekcji i sterylizacji
jeśli urządzenie jest zgodne z Pn En 15883 i EN14937 i gwarantuje najwyższy aktualnie możliwy
poziom reprocesowania endoskopów?
Pkt. 14 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie w którym uzdatnianie mikrobiologiczne wody
następuje poprzez wbudowane filtry sterylne?
Pkt. 16 – czy Zamawiający dopuści zasilanie urządzenie jednofazowe co generuje oszczędności
eksploatacyjne?
Pkt. 18 – Czy Zamawiający dopuści obudowę myjni z materiału innego niż stal kwasoodporna
jeśli materiał jest odporny na oddziaływanie środków chemicznych i posiada właściwości
antykorozyjne?
Pkt. 19 – Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania zaoferowanie myjni z możliwością mycia
dezynfekcji i sterylizacji jednego endoskopu, jeśli czas kompletnego procesu zawiera się

w zakresie do ok. 20 minut i eliminuje możliwość krzyżowej kontaminacji endoskopów poprzez
załadunek dwóch jednocześnie do komory?



Pkt. 20 - Czy Zamawiający dopuści możliwość mycia jednocześnie czterech bronchoskopów bez
kanałów roboczych bez wykorzystania dodatkowego kosza?
Pkt. 21 - Czy Zamawiający dopuści możliwość mycia wstępnego optyk i narzędzi
laparoskopowych bez kosza?
Pkt. 22 – czy Zamawiający dopuści zamiennie możliwość automatycznego rozpoznawania
endoskopu poprzez czytnik RFID?
Pkt. 23 -  czy Zamawiający dopuści system monitorująco raportujący  procesy mycia dezynfekcji
i sterylizacji poprzez zbliżeniowe chipy RFID umieszczane na endoskopach oraz personalne chipy
RFID personelu bez komend głosowych?
Pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści dezynfekcje chemiczną dla sprzętu i urządzenia?

Odp. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

70. Pkt. 27 – Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z obowiązującym aktualnie standardem było
zgodne z norma PN EN 15883 cz.1 i 4 w zakresie mycia i dezynfekcji oraz gwarantowało fazę
sterylizacji potwierdzone w deklaracji zgodności zgodnie z PN EN 14937 (potwierdzone
deklaracja zgodności)?
Czy drzwi komory powinny posiadać funkcje otwierania automatycznego poprzez kody RFID lub
tzw. napęd nożny (uruchamiany poprzez dotyk stopą) aby zabezpieczyć przed krzyżową
kontaminacja w wyniku dotykania uchwytów otwierania drzwi przez personel „czysty”
i „skażony”?
Ponieważ endoskopy wykorzystywane są również do zabiegów, prosimy o doprecyzowanie, czy
myjni dezynfektor powinna gwarantować fazę sterylizacji endoskopu zgodnie z PN EN 14937
potwierdzone w deklaracji zgodności?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga złożenia dokumentów wskazanych w SIWZ.
Zamawiający wymaga natomiast, aby urządzenie było zgodne z normą PN EN 15883 w zakresie
mycia i dezynfekcji.

71. Dotyczy pkt. IX szafa do przechowywania endoskopów:
Pkt. 7 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach maksymalnych 1300 x 610 x 2040
o ile urządzenie posiada aż 5 lub 10 stanowisk dla przechowywania endoskopów,
wideoendoskopy giętkie z przyłączami do gastroskopów, kolonoskopów? Przedmiot zamówienia
opisuje tylko 5 endoskopów?
Pkt. 12 – czy dopuszcza się urządzenie bez wbudowanego wentylatora jeśli szafa zapewnia
możliwość przechowywania do 30 dni?
Czy dla szafy o wielkości powyżej 5 endoskopów zgodnie z obowiązującym standardem szafa
powinna posiadać wewnętrzne rozdzielenie komory przechowywania  na dwie niezależne komory
wyposażone w oddzielne niezależne drzwi?
Czy kanały endoskopów powinny zostać podłączone przez niezależne przyłącza?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania asortymentu zgodnego
z SIWZ.

72. Dot. pkt. II 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wizyjnego (procesora
obrazu z modułem sterującym) ze standardem obrazowania FullHD 1080p? Oferowany system
wizyjny automatycznie dopasowuje format obrazu w zależności od źródła sygnału, w tym FullHD
(16:9).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

73. Dot. pkt. II 2, 3, 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu
z cyfrowymi wyjściami 2 x DVI-D oraz 1 x 3G-SDI oraz bez wyjść wideo standard S-video
i Composite, a także analogowego RGB?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

74. Dot. pkt. II 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez wyjść

komunikacyjnych Ethernet/DICOMM, Firewire, natomiast z gniazdami komunikacyjnymi 2 x
SCB (6 pin mini-DIN)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

75. Dot. pkt. II 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wizyjnego bez
możliwości używania znaków diakrytycznych podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta?
Możliwość taka dostępna jest w oferowanym oprogramowaniu dokumentującym badania
endoskopowe, gdzie te dane są wpisywane podczas rejestracji pacjentów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



76. Dot. pkt. II 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wizyjnego z zapisem
zdjęć w formacie JPEG oraz wideo jako MPEG4? Formaty te pozwalają na otworzenie plików na
dowolnym komputerze klasy PC.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

77. Dot. pkt. II 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora bez systemu wyboru
przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchamiania zapisu obrazów? Standardem
przy badaniu endoskopowym jest wykonywanie przez operatora wielu zdjęć, z których następnie,
już podczas obróbki w programie dokumentującym procedurę, wybiera się i dodaje do raportu
tylko te potrzebne do opisu badania.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

78. Dot. pkt. II 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez trybów
przesłony?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

79. Dot. pkt. II 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wizyjnego z dwoma
trybami wzmocnienia obrazu / uwydatnienia krawędzi obrazu?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

80. Dot. pkt. II 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez
możliwości uwydatnienia krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu? Funkcja ta dostępna jest
w programie do dokumentacji badań, oferowanym w zestawie.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. Dot. pkt. II 16 i 17 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu wizyjnego z
dwoma cyfrowymi trybami obrazowania ograniczającymi widmo światła czerwonego oraz dwoma
cyfrowymi trybami obrazowania uwydatniającymi struktury tkankowe?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

82. Dot. pkt. II 18 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora obrazu bez
automatycznego doboru trybu obrazowania w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu?
Funkcje trybów obrazowania dostępne są ze wszystkimi rodzajami endoskopów i mogą zostać
uruchomione przez operatora w dowolnym momencie badania (np. przyciskiem na głowicy
endoskopu).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

83. Dot. pkt. II 19 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora wizyjnego bez
dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych? Wszystkie funkcje systemu mogą być
obsługiwane za pomocą klawiatury (w zestawie, silikonowa, z touchpad’em), a także za pomocą
przycisków na głowicy endoskopu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

84. Dot. pkt. III 1, 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z lampą w
technologii LED, bez wbudowanej lampy zapasowej i dodatkowej żarówki halogenowej?
Rozwiązanie to gwarantuje pracę oświetlenia przez 30  000 godzin (w stosunku do 450 godzin
pracy ksenonu) bez konieczności wymiany żarówki.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

85. Dot. pkt. III 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła bez optycznego
filtra wąskiego pasma światła? W oferowanym systemie funkcja wycinania widma światła
odpowiedzialnego za kolor czerwony jest obsługiwana przez procesor obrazu w sposób cyfrowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

86. Dot. pkt. III 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z ręczną regulacją
mocy światła, obsługiwaną przez ekran dotykowy na panelu przednim urządzenia, w zakresie od 0
do 100%?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



87. Dot. pkt. III 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z możliwością
włączenia lub wyłączenia lampy przyciskiem na ekranie dotykowym, znajdującym się na panelu
przednim urządzenia?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

88. Dot. pkt. III 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie źródła światła z dwustopniową
regulacją intensywności pompowania gazu? Urządzenie, które chcemy zaoferować, pozwala
natomiast na korzystanie z trzech różnych trybów insuflacji: powietrzem, dwutlenkiem węgla oraz
trybu mieszanego (powietrze/CO2).

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

89. Dot. pkt. III 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu endoskopowego
z możliwością podłączenia wszystkich wideoendoskopów giętkich do źródła światła za pomocą
jednego konektora oraz do procesora za pomocą wideoadaptera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

90. Dot. pkt. IV 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego
o jasności 500 cd/m2?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

91. Dot. pkt. IV 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora z wejściami wideo:
1 x DVI-D, 1 x 3G-SDI, 1 x RGBS (VGA), 1 x S-Video, 1 x Composite BNC?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

92. Dot. pkt. IV 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora z wyjściami wideo:
1 x DVI, 1 x 3G-SDI, 1 x Composite BNC?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

93. Dot. pkt. IV 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego bez
funkcji wzmocnienia strukturalnego jednym dedykowanym przyciskiem na panelu? Funkcja
wzmocnienia oraz uwydatnienia struktur dostępna jest w trybach obrazowania obsługiwanych
przez procesor obrazu i może być uruchomiona dedykowanym przyciskiem na głowicy
endoskopu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

94. Dot. pkt. IV 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora medycznego
z odpornością na kontakt z płynami klasy IPX2?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

95. Dot. pkt. V 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka endoskopowego
z półkami o rozmiarach: 630 mm szer. x 510 mm gł. lub 450 mm szer. x 510 mm gł.?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

96. Dot. pkt. VI 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ssaka endoskopowego
o wydajności ssania 30 l/min oraz o wytwarzanej próżni do 85 kPa, 640 mmHg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

97. Dot. pkt. VII 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-jet”
z możliwością sterowania za pomocą sterownika nożnego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

98. Dot. pkt. VII 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-jet”
posiadającej funkcję zabezpieczającą przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu –
wyłączenie po 60 sekundach pracy? Dodatkowo, konstrukcja przyłącza na głowicy endoskopu
pozwala na szybkie odłączenie drenu pompy, zabezpieczając przed nadmiernym podaniem płynu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

99. Dot. pkt. VII 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-jet”
z maksymalnym przepływem do 1900 ml/min?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



100. Dot. pkt. VII 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-
jet” z możliwością instalacji butelki na uchwycie przymocowanym do pompy?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

101. Dot. pkt. VII 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-
jet” o wymiarach maksymalnych: wysokość: 180 mm, szerokość 250 mm, długość 320 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

102. Dot. pkt. VII 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pompy płuczącej „water-
jet” o wadze 4,4 kg?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

103. Dot. pkt. VIII 3 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w dwa kolorowe
wyświetlacze LCD o przekątnej 3,5”, co jest rozwiązaniem znacznie nowocześniejszym niż
opisany w SIWZ wyświetlacz posiadający 4 linie po 40 znaków w każdej?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

104. Dot. pkt. VIII 10, 11, 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię realizującą
poszczególne etapy procesu mycia i dezynfekcji zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
w których parametry (czas kontaktu, temperatura, ilość wody etc.) odbiegają od podanych
w SIWZ? Różni producenci tak dobierają parametry by osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

105. Dot. pkt. VIII 12 – Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o etapie suszenia Zamawiający ma
na myśli jedynie suszenie kanałów endoskopu czy również powierzchni zewnętrznych (płaszcza)?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

106. Dot. pkt. VIII 14 - Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być
uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o
dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw
takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV ponieważ wychwytuje również
zanieczyszczenia stałe mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

107. Dot. pkt. VIII 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie zasilaną prądem 1-fazowym
(230V, 50Hz)? Jest to napięcie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od
Zamawiającego żadnych adaptacji przyłącza elektrycznego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

108. Dot. pkt. VIII 17 – Prosimy o podanie parametrów wody demineralizowanej w instalacji
szpitalnej.

Odp. Parametry  jakościowe  wody  demineralizowanej  w  instalacji  szpitalnej:
-przewodnictwo  właściwe  -  32  uS/cm(microS/cm)
-pH(odczyn) - 6,7
-twardość  ogólna  -  0,0  mval/dm3
-żelazo  ogólne  -  0,01  mg/dm3

109. Dot. pkt. VIII 22 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie rozpoznającą
automatycznie koszy wsadowych? Opisane w SIWZ rozwiązanie stosowane jest w myjniach
narzędziowych, w których myte są różnorakie narzędzia. W myjniach endoskopowych, gdzie
wsad jest jednorodny jego zastosowanie nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

110. Dot. pkt. VIII 23 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię dokonującą identyfikacji
przebiegu procesów mycia i dezynfekcji poprzez system kodów kreskowych umieszczanych na
endoskopach oraz kartach osobowych bez komend głosowych? Systemy automatycznego
rozpoznawania instrumentów i operatorów są stosowane po to by uniknąć konieczności
manualnego wpisywania danych operatora lub instrumentu i ich działanie opiera się na
zbliżeniowym przesyle danych. Komendy głosowe są w tym przypadku zbędne, ponieważ wysoko
kwalifikowany personel na pewno nie będzie miał problemów z kolejnością działań w procesie
mycia.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



111. Dot. pkt. IX 1 – Czy Zamawiający wprowadzi modyfikację SIWZ w postaci dokładniejszej
punktacji za okres przechowywania endoskopów w czystości biologicznej, np. 165h – 0 pkt, 166–
336h – 5pkt, 337–719h – 10 pkt, ≥720h – 20 pkt?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

112. Dot. pkt. IX 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, w której faza suszenia jest
skrócona do 70 min? Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji oraz ciągłemu monitorowaniu
przepływu w kanałach endoskopu oferowane przez nas szafy przeprowadzają suszenie endoskopu
w znacznie szybszym czasie niż opisany w SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

113. Dot. pkt. IX 3 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę sczytującą endoskop i operatora
poprzez system kodów kreskowych umieszczanych na endoskopach oraz kartach osobowych? Pod
względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie identyczne z opisanym w SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

114. Dot. pkt. IX 7 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę o wymiarach (szer./głęb./wys.) 962
x 785 x 2.270 mm, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

115. Dot. pkt. IX 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę pozwalającą na bezpieczne
przechowywanie 9 endoskopów, co jest rozwiązaniem lepszym niż opisane w SIWZ?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

116. Dot. pkt. IX 9, 14, 15 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę nie wymagającą
podłączenia do szpitalnej sieci powietrza medycznego? Jest to rozwiązanie znacznie bardziej
funkcjonalne niż opisane w SIWZ.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

117. Dot. pkt. IX 11 – Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę, która nie wymaga stosowania
oświetlenia? W oferowanej przez nas szafie endoskopy umieszczane są na wysuwanych
wieszakach, co umożliwia nie tylko łatwiejszy dostęp ale również nie wymaga stosowania
oświetlenia wewnątrz komory.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

118. Dot. pkt. X 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki ultradźwiękowej
o pojemności 9,5 litra?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

119. Dot. pkt. X 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki ultradźwiękowej
o regulowanym czasie pracy w zakresie do 90 min.?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

120. Dot. pkt. XI 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080p? Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p
FullHD.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

121. Dot. pkt. XI 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu bez
optycznego filtra wąskiego pasma światła? W oferowanym systemie funkcja obrazowania
w wąskim paśmie światła realizowana jest przez procesor obrazu w sposób cyfrowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

122. Dot. pkt. XI 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o grubości sondy endoskopowej 9,3 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

123. Dot. pkt. XI 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o zagięciach końcówki: góra 210°, dół 100°, lewo 120°, prawo 120°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.



124. Dot. pkt. XI 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu z trzema
przyciskami podwójnie programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość
przypisania 6 funkcji)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

125. Dot. pkt. XI 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o długości sondy roboczej 1100 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

126. Dot. pkt. XI 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu w pełni
zanurzalnego, zabezpieczanego mechanicznie przy konektorze wideo? Zapewnia to całkowitą
szczelność aparatu, a także nie wpływa na jakość i łatwość wykonywania procesów mycia
i dezynfekcji.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

127. Dot. pkt. XI 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
podłączanego do źródła światła za pomocą konektora jednogniazdowego oraz do sterownika
procesora za pomocą wideoadaptera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

128. Dot. pkt. XI 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
z funkcją identyfikacji endoskopu poprzez wbudowany mikrochip? Po podłączeniu procesor
odczytuje informacje o typie, numerze seryjnym, ilości przepracowanych godzin i wykonanych
procedur, natomiast podczas procesu mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskop
identyfikowany jest poprzez system kodów kreskowych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

129. Dot. pkt. XII 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080i? Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p
FullHD.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

130. Dot. pkt. XII 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu bez
optycznego filtra wąskiego pasma światła? W oferowanym systemie funkcja obrazowania
w wąskim paśmie światła realizowana jest przez procesor obrazu w sposób cyfrowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

131. Dot. pkt. XII 3, 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o grubości sondy i końcówki sondy endoskopowej 5,9 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

132. Dot. pkt. XII 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
z kanałem roboczym 2,0 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

133. Dot. pkt. XII 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o zagięciach końcówki: góra 210°, dół 100°, lewo 120°, prawo 120°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

134. Dot. pkt. XII 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu z trzema
przyciskami podwójnie programowalnymi do sterowania funkcjami procesora (możliwość
przypisania 6 funkcji)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

135. Dot. pkt. XII 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
o długości sondy roboczej 1100 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

136. Dot. pkt. XII 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu w pełni
zanurzalnego, zabezpieczanego mechanicznie przy konektorze wideo? Zapewnia to całkowitą
szczelność aparatu, a także nie wpływa na jakość i łatwość wykonywania procesów mycia i
dezynfekcji.



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

137. Dot. pkt. XII 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
podłączanego do źródła światła za pomocą konektora jednogniazdowego oraz do sterownika
procesora za pomocą wideoadaptera?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

138. Dot. pkt. XII 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideogastroskopu
współpracującego z programem monitorującym i raportującym procesy mycia, dezynfekcji oraz
przechowywania poprzez system kodów kreskowych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

139. Dot. pkt. XIII 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080p? Obrazowanie w oparciu
o procesor 1080p FullHD.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

140. Dot. pkt. XIII 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego bez optycznego filtra wąskiego pasma światła? W oferowanym systemie funkcja
obrazowania w wąskim paśmie światła realizowana jest przez procesor obrazu w sposób cyfrowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

141. Dot. pkt. XIII 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego z kanałem roboczym 3,4 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

142. Dot. pkt. XIII 5, 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego o grubości sondy i końcówki sondy endoskopowej 11,2 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

143. Dot. pkt. XIII 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego o zagięciach końcówki: góra 210°, dół 180°, lewo 160°, prawo 160°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

144. Dot. pkt. XIII 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego z polem obserwacji 160°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

145. Dot. pkt. XIII 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego o długości roboczej 1330 mm lub 1530 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

146. Dot. pkt. XIII 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego bez systemu wstępnego pasywnego zagięcia sondy? Konstrukcja aparatu, który
chcemy zaoferować, zapewnia odpowiednią sztywność sondy podczas badania w każdych
warunkach anatomicznych, jak również pozwala na zagięcie sondy do góry pod kątem 210°.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

147. Dot. pkt. XIII 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
pediatrycznego bez regulowanej zmiany sztywności sondy pokrętłem? Konstrukcja aparatu, który
chcemy zaoferować, zapewnia odpowiednią sztywność sondy podczas badania w każdych
warunkach anatomicznych, jak również pozwala na zagięcie sondy do góry pod kątem 210°.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

148. Dot. pkt. XIV 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
z obrazowaniem innym niż standard HDTV1080p? Obrazowanie w oparciu o procesor 1080p
FullHD.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

149. Dot. pkt. XIV 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
z kanałem roboczym 3,8 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.



150. Dot. pkt. XIV 4, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu
o średnicy sondy i końcówki sondy endoskopowej 12,9 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

151. Dot. pkt. XIV 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu z
polem obserwacji 160°?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

152. Dot. pkt. XIV 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wideokolonoskopu o
długości roboczej 1600 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

153. Dot. pkt. XV 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprogramowania opartego
na profesjonalnej bazie danych Firebird?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

154. Dot. pkt. XV 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprogramowania
równoważnego, tj. z zarządzaniem prawami do programu i funkcji poprzez kody kreskowe oraz
możliwość logowania się do systemu poprzez podanie loginu i hasła?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

155. Dot. pkt. XV 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oprogramowania
ze sterowaniem rejestracją obrazów i sekwencji wideo bezpośrednio z przycisków na głowicy
endoskopu a z przycisku nożnego dla procesorów firmy Olympus?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

156. Dot. pkt. XVI – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie akcesoriów o parametrach
nieznacznie odbiegających od wyspecyfikowanych:

1) Szczypce biopsyjne o długościach kolejno: 150 cm, 160 cm, 160 cm, 230 cm, 170 cm;
2) Kleszcze do gorącej biopsji o długości 210 cm;
3) Szczypce chwytające o długościach 170 cm;
4) Kosze chwytające o długościach 170 cm;
5) Klipsownica z klipsami jednorazowymi o rozmiarach: 5 mm (13,5 mm długość całkowita

zamkniętego klipsa) oraz 5,7 mm (14,2 mm długość całkowita zamkniętego klipsa)?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

157. Zadanie nr 12
Pozycja VI
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora dla dorosłych o objętości
oddechowej 1350 ml oraz rezerwuaru tlenu o objętości 2500 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na resuscytator o objętości oddechowej 1350 ml oraz rezerwuaru
tlenu o objętości 2500 ml.

158. Zadanie nr 12
Pozycja VII
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania resuscytatora dla dzieci o objętości
oddechowej 350 ml oraz rezerwuaru tlenu o objętości 2500 ml?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na resuscytator o objętości oddechowej 350 ml oraz rezerwuaru
tlenu o objętości 2500 ml.

Zadanie nr 11 – Wózki medyczne
159. Proszę o określenie ilości szuflad w wózku reanimacyjnym, w załączniku nr 2 nie ma takiej

informacji. Jest to niezbedna informacja do sprecyzowania rodzaju wózka. Zamawiający ma do
wyboru 3,4 lub 5 szuflad.

Odp. Wózek reanimacyjny wyposażony w 4 szuflady.

Pytania do SIWZ
160. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu szkolenia personelu?

Produkt nie wymaga specjalistycznego szkolenia. Jest bardzo prosty w obsłudze, przeczytanie
instrukcji w zupełności wystarczy.



Odp. W zakresie zadania 11 Zamawiający zrezygnuje z wymogu specjalistycznego szkolenia.
Zamawiający zmienia zapis w pkt. XVI. 2.3. SIWZ na następujący:
„2.3. Dotyczy zadań: 1-10, 12 - W ramach ceny Wykonawca zapewni następujące szkolenia:
− Wykonawca zapewni szkolenie personelu medycznego Zamawiającego w zakresie obsługi

dostarczonego przedmiotu umowy, a po przeprowadzeniu szkolenia zostaną wystawione dla
uczestników szkolenia certyfikaty uprawniające do obsługi aparatów.

− Wykonawca zapewni szkolenie służb technicznych Zamawiającego w zakresie podstawowej
diagnostyki serwisowej.”

161. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w umowie odnoszącego się do płatności ratalnej
i określi jednorazową płatność w stosunku do wykonawcy w zadaniu nr 11?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

162. Dot. zadania 1 poz. XII Wideogastroskop lp. 10
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wideogastroskopu o długości roboczej 1100 mm?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

W przypadku zaoferowania dopuszczonego asortymentu
wszelkie stosowne zmiany należy umieścić

w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do SIWZ.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert przetargowych do dnia 16.04.2018 r. do
godziny 12:00.

Wskutek przedłużenia terminu składania ofert Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na
dzień 16.04.2018 r. na godzinę 12:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w pkt. X i XI., które otrzymują brzmienie:

X. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym
atramentem.
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale
złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji.
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
winien poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i
usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku
z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto”
nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej nienaruszalność
do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

„Przetarg nieograniczony – dostawa aparatury oraz sprzętu medycznego
do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej"

oraz



Znak sprawy: Z/7/PN/18
„Nie otwierać przed 16.04.2018 r. godz. 12.30”

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę również osobną
kopertę zawierająca dokumenty zastrzeżone, jeżeli zachodzi taki przypadek.

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy złożyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300
Grudziądz, Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00
(oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do 16.04.2018 r. godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter Dział Zamówień
Publicznych w dniu 16.04.2018 r. o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy
otwieraniu ofert.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) cen zawartych w ofertach.
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w dniu 06.04.2018 r. przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
zmianę treści ogłoszenia w powyższym zakresie.


