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Parczew, 12.03.2018 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/1/2018 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby 

SOR w ramach projektu „Modernizacja SOR SPZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego – uzupełnienie wyposażenia w celu 

bezawaryjnego funkcjonowania Oddziału” 

 

 

 

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

  

  W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 2017r., poz. 1579 ze zm.), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę. 

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza 

się na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

 

 

Pytanie 1 

W związku z dostawą analizatora, prosimy o wyjaśnienie, czy dane z urządzenia mają być widoczne 

w systemie szpitalnym posiadanym przez Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga   

 

Pytanie 2 

W związku z dostawą laparoskopu, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 

licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 

  

Pytanie 3 

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem 

RIS/PACS na koszt Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga 
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Pytanie 4 

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego 

uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia 

w tym elementy zapewniające poprawną komunikację laparoskopu z systemem RIS/PACS były objęte 

gwarancją na okres jak w SIWZ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 5 

Pakiet 2 punkt 7 

Czy zamawiający rozumie „czytelny wyświetlacz obrazujący parametry urządzenia, służący do 

komunikacji między aparatem a użytkownikiem” jako panel sterowania aparatem 

elektrochirurgicznym i  przystawką argonową bez żadnych dodatkowych przycisków na panelu 

głównym urządzenia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6 

Pakiet 2 punkt 7 

Czy zamawiający wymaga aby przy każdej opcji uruchamianej w aparacie np. cięcie, tryb pracy, efekt 

koagulacji, była dostępna instrukcja użycia/obsługi  z poziomu panelu sterowania (ekranu głównego), 

uruchamiana jednym dotknięciem panelu sterowania 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  

 

Pytanie 7 

Pakiet 2 punkt 13 

Czy zamawiający dopuści urządzenie w którym nie ma potrzeby użycia adapteru do przepłukiwania – 

urządzenie skonstruowane jest tak ,że wystarczy mycie standardowymi narzędziami w sterylizacji, 

reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 8 

Pakiet 2 punkt 13 
Czy zamawiający wymaga aby do zestawu były dołączone jednorazowe nożyki min 10 szt , 
reszta parametrów bez zmian. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 9 

Pakiet 2 punkt 13 

Czy zamawiający dopuści możliwość aktywacji urządzenie tylko poprzez włącznik nożny – co 

daje możliwość przedłużenia eksploatacji tubusa i rękojeści do min 200 sterylizacji, reszta 

parametrów bez zmian. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 10 

Pakiet 2 punkt 14 

Czy zamawiający dopuści wielorazowy klem do zmykania naczyń bez przecięcia min. do 

procedur chirurgicznego usunięcia tarczycy o długości klem 16 cm, części roboczej 15 mm o 

szerokości max. 3mm.  Z przeznaczeniem do min. 50 sterylizacji, koszt jednego użycia max 60 

zł. 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 11 

Pakiet 2 punkt 14,20,21 

Czy zamawiający dopuści kabel o długości 4,5 m reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ w Pakiecie nr 2 punkt nr 14. Zamawiający dopuszcza kabel o 

długości 4,5m w pozycjach 20 i 21, pozostałe parametry bez zmian. 

 

Pytanie 12 

Pakiet nr 5 pkt 13 – Głowica kamery 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują głowicę kamery której funkcjonalność        

nie ustępuje opisowi zapisanemu SIWZ,  posiadającą jednak inne przełożenie na opisaną funkcję. Tj.  

działanie wykonywane za pomocą przycisków głowicy kamery (np. ustawienie jasności obrazu) są 

wyświetlane na monitorze, oraz dodatkowo system oparty o pełną współpracę (system Dialog) 

pomiędzy emiterem źródła światła oraz kontrolerem kamery.  

W miejsce opisanych parametrów w pkt 13. 

Należy zauważyć iż przedstawiony opis znacznie przewyższa opisany parametr. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 13 

Pakiet nr 5 pkt 19. 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny nie posiadający 

jednak użyteczności dostępnej z głowicy kamery. Funkcja stanby jest dostępna z poziomu emitera 

światła, uruchamiana bądź wyłączana za pomocą przycisku znajdującego się na panelu przednim 

urządzenia. 

W miejsce opisanych parametrów w pkt 19. 

Opisana funkcja nie ma uzasadnienia medycznego ani funkcjonalnego podczas wykonywania 

zabiegów endoskopowych, laparoskopowych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 14 

Pakiet nr 5 pkt 27 – Pompa ssąco- płucząca. 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawców którzy zaoferują pompę laparoskopową  równoważną o 

maksymalnym przepływie 1,8 l/min ( +/- 10%) w torze płukania oraz 1,8 l/min (+0,4/-0,1 l/min) w 

torze płukania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 15 

Pakiet nr 3 pkt.4.  

Czy Zamawiający dopuści rękojeść wykonaną ze stopów metali?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 16 

Pakiet nr 3 pkt.4.  

Czy Zamawiający dopuści napęd o obrotach  maksymalnych wiercenia 1200 obr./min. I 

rozwiercania 270 obr./min.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 17 

Pakiet nr 3 pkt.4.  

Czy Zamawiający dopuści napęd o kaniulacji 4.25 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 18 

Pakiet nr 3 pkt.4.  
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Czy Zamawiający dopuści napęd bez dystalnej osłony drutu kirschnera jeżeli producent nie wymaga 

używania takiego rozwiązania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 19 

Pakiet nr 3 pkt.4.  

Czy Zmawiający dopuści jako równoważny akumulator Li-Ion z elektroniką sterującą o napięciu 

9.9V, pojemności 21.8 Wh (w przeliczeniu 2.27 Ah), bez serwisowej możliwości wymiany samych 

ogniw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 20 

Pakiet nr 3 pkt.4.  

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia adaptera do oliwienia jeżeli 

producent nie wymaga smarowania rękojeści? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 21 

Pakiet nr 3 pkt.5 

Czy Zmawiający dopuści jako równoważny akumulator Li-Ion z elektroniką sterującą o 

napięciu 9.9V, pojemności 21.8 Wh (w przeliczeniu 2.27 Ah), bez serwisowej 

możliwości wymiany samych ogniw? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 22 

Pakiet nr 3 pkt.8 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne nasadkę Hudson/Modified Trinkle wraz z 

adpaterem Harris o obrotach 1200/270 obr./min. Zmieniane pokrętłem na rękojeści napędu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 23 

Pakiet nr 3 pkt.8 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne nasadkę Hudson o obrotach 

1200/270 obr./min. Zmieniane pokrętłem na rękojeści napędu? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 24 

Pakiet nr 3 pkt.8 

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne trepan jednorazowy z 

trzpieniem Hudson o rozmiarze 14/11 mm.? 
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 25 

Pakiet nr 3 pkt.8 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu oferowania oleju jeżeli producent nie wymaga 

smarowania napędów?  
Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 26 

Pakiet nr 1 punkt 4 
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Prosimy o dopuszczenie urządzenia z 2 niezależnymi komorami mycia i dezynfekcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 27 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 5 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Menu w języku polskim z 2 wyświetlaczami LCD niezależnie dla 2 

komór. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 28 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 14 

Prosimy o dopuszczenie myjni z systemem niezależnych pokryw dla każdej komory mycia i 

dezynfekcji z wydajnym kołnierzem uszczelniającym z możliwością niezależnego otwierania i 

zamykania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 29 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 17 

Prosimy o dopuszczenie myjni z systemem monitorowania drożności procesu przepływu przez kanały 

oraz dysze myjące. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 30 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 21 

Prosimy o dopuszczenie myjni z pojemnością zbiornika na wodę 15 litrów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 31 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 27 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Posiada możliwość  awaryjnego zlania płynu dezynfekcyjnego, w 

przypadku awarii zasilania i wykorzystanie płynu do procesu ręcznej dezynfekcji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 32 

Dotyczy pakiet nr 1 punkt 28 

Prosimy o dopuszczenie zapisu: Posiada możliwość  awaryjnego zlania środka myjącego (detergentu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 33 

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 4 pkt. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 34 

Dotyczy projektu umowy § 5§ 5 ust. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z zapisem: 

„Jeżeli Wykonawca nie dopełni swoich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, 

Zamawiający jest uprawniony do odpowiednio: wykonania napraw lub przeglądów we własnym 

zakresie lub powierzenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu, posiadającemu autoryzację 

producenta, na ryzyko i koszt Wykonawcy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 
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Pytanie 35 

Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 8 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: 

„(…) o ile ta trwała powyżej 5 dni roboczych.” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 36 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,2% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 37 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 38 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 3 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,2% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem 

 

Pytanie 39 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 1 pkt. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5000,00zł do 2000,00zł ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 40 

Dotyczy projektu umowy § 7 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 41 

Dotyczy projektu umowy § 7  

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia sprzętu 

zastępczego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 42 

Dotyczy załącznika nr 9 – pkt. 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów 

do 6 miesięcy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 43 

Dotyczy załącznika nr 9 – pkt. 5 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy 

 

Pytanie 44 

Dotyczy pakietu nr 2 punkt 24 
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W związku z warunkiem pkt. 24 dotyczącym wyposażenia diatermii w przystawkę argonową, czy 

Zamawiający będzie wymagał, aby aparat był wyposażony w niezależne gniazdo do przyłączenia 

instrumentów podanych w pkt. 25? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 45 

Dotyczy pakietu nr 2 punkt 28 i 29 

Czy Zamawiający wymaga, aby elektrody opisane w pkt. 28 i 29 służyły do cięcia i koagulacji w 

osłonie argonu, tzn. miały wysuwaną elektrodę do cięcia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza  

 

Pytanie 46 

Dotyczy pakietu nr 2 punkt 19 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pkt. 19 klemu do zamykania naczyń długości 21 cm i szer. 

do 6mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 47 

Dotyczy pakietu nr 2 punkt 13 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pkt. 13 wielorazowego instrumentu do zamykania naczyń 

do 7 mm, z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu do 

zamykania naczyń z nierozłącznym kablem; z możliwością aktywacji prądu włącznikiem nożnym, o 

długość 200 mm, na min. 50 zabiegów, z końcówką roboczą zakrzywioną o szerokości końca do 5 

mm i długości min. 17 mm; który nie wymaga dodatkowych adapterów i czyścików, narzędzia tego 

samego producenta co aparat elektrochirurgiczny ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 48 

Dotyczy pakietu nr 2 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pkt. 14 wielorazowego instrumentu do zamykania naczyń 

do 7 mm, z rozpoznawaniem narzędzi, z automatycznym doborem właściwego programu do 

zamykania naczyń z nierozłącznym kablem; z możliwością aktywacji prądu włącznikiem nożnym, o 

długość 200 mm’ na min. 50 zabiegów, z końcówką roboczą zakrzywioną o długości min. 17 mm; 

który nie wymaga dodatkowych czyścików, narzędzia tego samego producenta co aparat 

elektrochirurgiczny ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 49 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści zestaw laparoskopowy wyposażony w dodatkowy archiwizator danych 

medycznych posiadający funkcję zapisu filmów oraz obrazów medycznych na nośniku 

elektronicznym. W zestawie 1 szt.  PenDrive min 16 GB lub 2 szt PenDrive 8 GB  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 50 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w 5 programów pracy 

Laparoskopia/Artroskopia/ Histeroskopia/ Neuro / Endoskopy giętkie/, oraz w 3 tryby użytkownika do 

indywidulanego konfigurowania? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 51 

Dotyczy pakietu nr 5 
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Czy Zamawiający dopuści zestaw laparoskopowy z kamerą wyposażoną w 1 przetwornik CMOS 

1/3" (Complementary Metal Oxide Semiconductor tzn. - Układ Wielu Elementów 

Światłoczułych), wyposażoną w 4 przyciski na głowicy sterujące wszystkimi funkcjami, z 

możliwością przypisania różnych funkcji do poszczególnych przycisków, np. balans bieli, zdjęcie, 

nagrywanie filmów? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 52 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści kamerę cyfrową Full Hd dostosowaną do pracy z endoskopami giętkimi - z 

likwidacją efektu Moora? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 53 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści kamerę medyczną z zoomem optycznym 14-28mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 54 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do regulacji przepływu o wadze 11kg z obsługą poprzez 

kolorowy ekran dotykowy o przekątnej  5,7” z oprogramowaniem w j. polskim. 

• Funkcja podgrzewania gazu do temperatury 370 C.  

• Możliwość ustawiania profili własnych przez użytkownika. 

• Wyposażony w min. 2 tryby pracy 

W komplecie: 

• reduktor ciśnienia gazu 1 szt  

• przewód wysokociśnieniowy 1 szt. 

• dren z podgrzewaniem – 2 szt 

• zestaw filtrów– 20 szt. 

Zasilanie urządzenia ze źródła nisko- i wysokociśnieniowego CO2  (butla lub sieć). 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 55 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści pompę ssąco-płuczącą współpracującą ze słojami jednorazowego użytku ( 

odpowiednikiem wkładów jednorazowych) w ilości 40 szt? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 56 

Dotyczy pakietu nr 5 

Czy Zamawiający dopuści insuflator endoskopowy o wadze 11kg z kolorowym wyświetlaczem o 

przekątnej 5,7”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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