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Parczew, 17.04.2018 r. 

  

 

Dział Zamówień Publicznych 

fax (83) 355 21 13 

zamowienia@spzozparczew.pl 

 

Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/2018 (1) 

Dotyczy: Zakup zestawu laparoskopowego 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 

Dotyczy Załącznika nr 4 poz. 14 

Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery endoskopowej 1x1/3 CMOS pozostałe parametry bez 

zmian? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Dotyczy Załącznika nr 4 poz. 25 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do regulacji przepływu bez oprogramowania w języku polskim 

oraz bez możliwości ustawienia profili własnych przez użytkownika oraz z możliwością wyświetlania 

parametrów pracy na ekranie urządzenia?  

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3 

Dotyczy Załącznika nr 4 część II, poz. 7 

Czy Zamawiający dopuści trokar z obturatorem bezpiecznym o śr. 10mm oraz tuleję trokara o śr. 

5,5mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 
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Pytanie 4 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - zestaw laparoskopowy; pkt nr 15.- Sterownik 

kamery o modułowej budowie umożliwiający rozbudowę do 3D i 4K. 

Czy Zamawiający dopuści wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących 

parametrach technicznych: 

Sterownik kamery medycznej posiadający możliwość obrazowania w rozdzielczości 4K (Ultra HD) 

oraz Full HD. Bez konieczności modułowej rozbudowy kontrolera kamery o dodatkowe urządzenia? 

Możliwość współpracy sterownika kamery z głowicami Full HD oraz Ultra HD zarówno CCD jak i C-

MOS oferowanymi przez producenta. 

W miejsce opisanego sterownika kamery medycznej. 

Należy zauważyć iż przedstawione rozwiązanie jest bardzo korzystne dla Użytkowników pod 

względem ekonomii oraz spektrum zastosowania i wykorzystania posiadanych optyk. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 5 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - zestaw laparoskopowy; pkt 18. Kamera wyposażona 

w tryb wyświetlania obrazu na ekranie monitora operacyjnego z wycięciem koloru czerwonego w celu 

efektywniejszego różnicowania struktur tkankowych z możliwością włączenia i wyłączenia w 

dowolnym momencie. 

Czy Zamawiający dopuści wykonawców którzy zaoferują produkt równoważny o następujących 

parametrach technicznych? 

Kamera medyczna wyposażona w cyfrowe filtry obrazowania wyświetlane na ekranie monitora. Filtry 

służące do efektywnego różnicowania struktur tkankowych oparte o silne zróżnicowanie kontrastów 

oraz kolorów (5 różnych filtrów z możliwością korzystania z nich tj wyłączane i włączane w 

dowolnym momencie.) 

W miejsce opisanych parametrów technicznych filtra wycięcia światła czerwonego. 

Należy zauważyć iż przedstawione rozwiązanie znacznie przewyższa opis SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 6 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - zestaw laparoskopowy; pkt 26 – Pompa ssąco- 

płucząca. 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych? 

-Pompa do przepłukiwania oraz odsysania przeznaczona do operacji Laparoskopowych 

-Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową perystaltyczną 

-Ciśnienie w torze płukania  400 mmHg (+/- 50 mmHg) 

-Przepływ płukania  1 800 ml/ min. (+/- 10%), Przepływ ssania 1 800 ml / min. (+0.4/-0.1 l/min.) 

-Ciśnienie w torze ssania między -50 a -60kpa 

-Dren płuczący, silikonowy, wielorazowy, autoklawowalny, do laparoskopii -1 szt. 

-Zestaw drenów silikonowych do odsysania - kpl.l 

-Słój do odsysania wraz z pokrywą -1 kpi. 

- Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym (wielorazowego użytku) – szt.2 

-Montaż pompy oraz pojemnika na brudny płyn na relingu bocznym wózka co zapobiega zalaniu 

płynem innych urządzeń. 

W miejsce opisanej pompy laparoskopowej w pkt 26 . Należy zauważyć że podane parametry 

stanowią dzisiejszy standard w zabiegach laparoskopowych. Przedstawione ciśnienia oraz przepływy 

są parametrami które zapewniają użytkownikowi pełną funkcjonalność urządzenia podczas 

wykonywania zabiegów laparoskopii Chirurgicznej  i Ginekologicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 

 

Pytanie 7 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - zestaw laparoskopowy; pkt 27 – optyka 0 stopnii. 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych? 

Optyka laparoskopowa 0 stopni dł. 300mm. Przekazująca obraz bez zniekształceń na soczewkach. 

autoklawowalna 134 stopnie C. Oznaczenie Data Matrix. 

W miejsce opisanej optyki laparoskopowe w pkt 27? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza 
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Pytanie 8 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - zestaw laparoskopowy;. pkt 27 – pojemnik do 

sterylizacji narzędzi 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych? 

Kosz do sterylizacji narzędzi składający się z podstawy oraz stojaka wyposażonego w sylikonowe 

uchwyty oraz pokrywy; o wymiarach dł. 53 cm, szer. 25 cm, wysok. 10,8 cm. Kompatybilny z 

oferowanymi narzędziami, mieszczący cały zestaw - 1 szt 

W miejsce opisanego pojemnika do sterylizacji narzędzi laparoskopowych w pkt 27? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza w pkt 28 produkt równoważny o w/w parametrach. 

 

Pytanie 9 

Dotyczy zestawienia parametrów technicznych  - INSUFLATOR ENDOSKOPOWY CO2;  pkt 7. 

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach technicznych? 

 Komplet  trokarów: trokar  tzw bezpieczny 10 mm – szt 1; trokar 2-częściowy (kaniula z zaworem 

magnetyczny w kpl z gwoździem piramidalnym) rozmiar 10 mm (w komplecie z redukcją na 5mm) – 

szt 1; trokar 2-częściowy (kaniula z zaworem magnetycznym w kpl z gwoździem piramidalnym) 

rozmiar 5,5 mm – szt 2 

W miejsce opisanego zestawu trokarów w pkt nr 7 –Insuflator endoskopowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie 10 

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1: 

  1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów i w wysokości: 

1) za opóźnienie w realizacji umowy ponad termin wskazany w §4 ust. 1, w wysokości 0,5% 

ceny brutto za opóźniony w dostarczeniu przedmiot umowy wskazanej w §2 ust. 1, za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

opóźnionego w dostarczeniu przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru ponad termin 

wyznaczony przez Zamawiającego, w wysokości 0,2% ceny brutto za wadliwy 

przedmiot umowy wskazanej w §2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak 

nie więcej niż 10% wartości wadliwego przedmiotu umowy, z tym zastrzeżeniem, iż 

końcowym terminem naliczania kary umownej będzie dzień usunięcia wady przez 

Wykonawcę albo Zamawiającego lub podmiot trzeci, któremu Zamawiający powierzył 

usunięcie wady, zgodnie z §4 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości wadliwego 

przedmiotu umowy, 
 

3) za opóźnienie w przeprowadzeniu szkolenia w zakresie eksploatacji i używania 

wyposażenia, w wysokości 0,5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy wskazanej 

w §2 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy, 
 

4) w przypadkach i w wysokości wskazanej w §5 ust. 4 pkt 3, 
 

5) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w §6 niniejszej umowy, w 

wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i wzorem umowy. 

 

Pytanie 11 

Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy (załącznik nr 4 do SIWZ, pozycja 

30) jest wyrobem modułowym, dowolnie konfigurowalnym przez użytkownika, składającym się:  

- z modułu głównego wózka, który jest wyrobem medycznym oznakowanym CE w rozumieniu 

ustawy z dnia   20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) i posiada stawkę 

VAT 8% oraz  
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- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, 

nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę o wyrobach medycznych i nie są 

objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%, 

Zamawiający odstąpi o wymogu dostarczenia dokumentów potwierdzających oznaczenie znakiem CE 

oraz potwierdzających dopuszczenie do obrotu i używania dla wyrobów tzw. niemedycznych, nie 

podlegających ustawie z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 12 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie 

opisane w załączniku nr 4 do SWIZ, punkt 28 wymagania (tj. uchwytów silikonowych, będących 

wyposażeniem kontenera ), które nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy dnia 20 maja 

2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) i nie są oznakowane znakiem CE oraz posiadają 

stawkę podatku VAT 23%? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 13 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 48 dni od podpisania umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

Pytanie 14 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużeni czasu naprawy gwarancyjnej z 5 dni roboczych do 10 

dni roboczych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ 

 

 

Podpisał 

Dyrektor 

                                                                                                Samodzielnego Publicznego 

                                                                                                 Zakładu Opieki Zdrowotnej 

                                                                                                              w Parczewie 

                                mgr Janusz Hordejuk                                                                                  
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