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Znak: AE/ZP-27-04/16                            Tarnów, 2016-02-16 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

zestawu do laparoskopii 1szt.  

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający będzie wymagał rozdzielczości kamery 

1920x1080p? 

2. Dotyczy Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający dopuści monitor bez gniazda HDMI ze 

względu na wymagane dwa gniazda DVI (sygnał równoważny)? 

3. Dotyczy Załącznik Nr 7 – Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania insuflatora z 

funkcją irygacji dwutlenkiem węgla? 

4. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.34 – Czy zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 34 

(Możliwość sterowania włączenia i wyłączenia źródła światła za pomocą przycisków na 

głowicy kamery)? 

5. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.33 – Czy zamawiający dopuści w punkcie 33 światłowód 

wysokiej przepustowości o średnicy wiązki 4,8 mm? 

6. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.8 – Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w punkcie 8, 

możliwość sterylizacji kamery (kamera autoklawowalna)? 

7. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.50 – Czy Zamawiający zrezygnuje z tego punktu ze 

względu na zapis w pkt. 52, który spełnia sterownik w zestawieniu z mikromotorem tzn. 

„mikromotor, o prędkości obrotowej dostosowanej do ścinania tkanek w operacjach 

ginekologicznych”? 

8. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.54 – Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „przycisk 

nożny uruchamiający morcelator” ze względów bezpieczeństwa pacjenta? 

9. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.56 – Czy Zamawiający zamiast „nóż morcelatora, 

wielorazowy, autoklaw owalny z systemem chowania ostrza przy wprowadzaniu do 

otrzewnej” będzie wymagał wielorazowe ostrza działające przeciwbieżnie o ostrzu w 

kształcie fali bądź ząbków? 

10. Dotyczy Załącznik Nr 7 pkt.VII.59 – Czy Zamawiający zamiast „manipulator maciczny 

podświetlany” będzie wymagał manipulatora macicy podciśnieniowego wg prof. Kurta 

Semma? 

 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi: 

Ad.1.  

Zamawiający zmienia zapis pkt.I.3 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Rozdzielczość 

kamery minimum 1920x1080” na zapis o treści: „Rozdzielczość kamery faktyczna (nie 

podnoszona elektronicznie) minimum 1920x1080” 

Ad.2.  

Zamawiający informuje, iż pismem z dnia 25.01.2016r dokonał zmiany treści SIWZ poprzez 

usunięcie w Załączniku Nr 7 do SIWZ zapisu dotyczącego pkt.II tj. wierszy od nr II.9 do nr 

II.19. Tym samym Zamawiający usunął wymóg dotyczący zaoferowania monitora medycznego. 

W związku z powyższym pytanie jest bezpodstawne. 

Ad.3.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad.4.  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Ad.5.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie światłowodu wysokiej przepustowości o średnicy 

wiązki 4,8 mm, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SIWZ. 

Ad.6.  

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ  usuwa zapis dotyczący pkt. I.8 o treści: „Możliwość 

sterylizacji kamery (kamera autoklawowalna)”. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.I.8 

pozostaje bez zmian. 

Ad.7.  

Zamawiający w Załączniku Nr 7 do SIWZ  usuwa zapis dotyczący pkt. VII.50 o treści: 

„Sterownik morcelatora - możliwość regulacji wartości prędkości maksymalnej noża w zakresie 

100 – 1000 obr/min. Wyświetlacz zakresu obrotów jak i przyciski sterujące, w tym przycisk 

umożliwiający wybór kierunku obrotu.”. Numeracja wierszy po usunięciu pkt.VII.50 pozostaje 

bez zmian. 

Ad.8.  

Zamawiający zmienia zapis pkt.VII.54 Załącznika Nr 7 do SIWZ z zapisu o treści: „Przycisk 

nożny uruchamiający morcelator.” na zapis o treści: „Przycisk nożny lub ręczny uruchamiający 

morcelator.” 

Ad.9.  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie w pkt.VII.56 wielorazowe ostrza działające 

przeciwbieżnie o ostrzu w kształcie fali bądź ząbków. 

Ad.10. 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad. 1, Ad.6, Ad.7 i Ad.8 działając na podstawie 

art.38 ust.4 i 4a oraz art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża 

termin składania i  otwarcia  ofert na: 

           -  składanie ofert do dnia 14.03.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 14.03.2016r godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 7 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

 

W załączeniu Załącznik Nr 7 do SIWZ po dokonanej zmianie.  

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


