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..............................................................  

Znak: AE/ZP-27-22/16                              Tarnów, 2016-03-01 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209.000 EURO na dostawę 

urządzenia do ultradźwiękowego cięcia i koagulacji tkanek 1 sztuka oraz zestawu 

do wykonywania badań bronchoskopowych składającego się z 2 sztuk 

videobronchoskopów, 1 sztuki monitora medycznego, systemu archiwizacji obrazu 

i procesora wizyjnego. 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 
 

1. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.7 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę endoskopu z 
tworzywa sztucznego kompatybilną z akcesoriami elektrochirurgicznymi? 

2. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.10 – Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z dwoma 
programowalnymi przyciskami sterującymi na rękojeści endoskopu?  

3. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.I.12 – Czy Zamawiający zrezygnuje z „funkcji rotacji 
światłowodu konektora lub rotacji tuby wziernikowej w zakresie min. 120 stopni” i dopuści 
inne równoważne rozwiązanie? 

4. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.21 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę endoskopu z 
tworzywa sztucznego kompatybilną z akcesoriami elektrochirurgicznymi?  

5. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.24 – Czy Zamawiający dopuści videobronchoskop z 
dwoma programowalnymi przyciskami sterującymi na rękojeści endoskopu?  

6. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.II.26 - Czy Zamawiający zrezygnuje z „funkcji rotacji 
światłowodu konektora lub rotacji tuby wziernikowej w zakresie min. 120 stopni” i dopuści 
inne równoważne rozwiązanie?    

7. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.31 - Czy Zamawiający dopuści zapis „funkcja 
uwydatniania naczyń krwionośnych i struktury tkanek” Określenia „i-scan oraz NBI” SA 
nazwami własnymi firm Pentax oraz Olympus.  

8. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.33 - Czy Zamawiający dopuści cyfrową filtrację długości 
pasma światła? 

9. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.36 - Czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaprogramowania funkcji sterującej procesora na każdym z min. 2 przycisków rękojeści 
endoskopu?  

10. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.39 - Czy zamawiający dopuści zabezpieczenie przed 
przerwą w pracy typu halogen? Żarówka zapasowa typu LED charakteryzuję firmę Pentax.  

11. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.III.39 - Czy Zamawiający wymaga procesora HD o 
rozdzielczości 1920x1080 czyli takiej samej jakiej wymaga przy monitorze? Takie 
rozwiązanie – rozdzielczości zapewniają obrazowanie w pełnej rozdzielczości HD. 

12. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.48 - Czy Zamawiający dopuści jasność min. 300 cd/m²? 
13. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.49 - Czy Zamawiający dopuści monitor zgodny z 

Dyrektywą w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i 93/42/EWG 
EN55011:2009/A1:2010(CISPR11:2009/A1:2010) EN60601-1-2:2007/AC:2010(IEC60601-
1-2:2007) EN61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 (IEC61000-3-2:2005/A1:2009/A2:2009) 
N61000-3-3:2008 (IEC61000-3-3:2008)? 
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14. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.51 - Czy Zamawiający dopuści zasilacz elektryczny poza 
obudową monitora? 

15. Dotyczy Załącznik Nr 7.2 pkt.IV.52 - Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału VGA, 
DVI-D, C-VIDEO, S-VIDEO, SDI (SD, HD/3G) ? 

16. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.10 SIWZ -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by wskazane 
terminy rozpoczynały swój bieg z chwilą dostarczenia urządzenia do autoryzowanego 
serwisu (w okresie udzielonej gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) 

17. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.14 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpowiednie 
zmniejszenie wysokości kar umownych: 
a) z 0,5% do 0,1% 
b) z 10% do 5% 
c) z 20% do 10% 
d) 0,2% do 0,1% z zastrzeżeniem, że fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas 

zwłoki wyłącza możliwość stosowania kar umownych 
18. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.21 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

wskazanego terminu do 10 dni roboczych? 
19. Dotyczy Pakiet Nr 2 pkt XV.22 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 

doprecyzowanie zapisu o klauzulę: „ (…) Zgodny takiej nie można bezpodstawnie 
odmówić”. 

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie 
została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa 
handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe. 

 

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

Ad. 1  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie końcówki endoskopu z tworzywa sztucznego 
kompatybilnej z akcesoriami elektrochirurgicznymi. 
Ad. 2 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad. 3  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad. 4  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie końcówki endoskopu z tworzywa sztucznego 
kompatybilnej z akcesoriami elektrochirurgicznymi. 
Ad. 5  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad. 6  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad. 7  

Zamawiający zmienia zapis pkt.III.31 Załącznika Nr 7.2 do SIWZ z zapisu o treści: „Funkcja 
uwydatniania naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan/NB” na zapis o treści: „Funkcja 
uwydatniania naczyń krwionośnych i struktury tkanek” 
Zamawiający  
Ad. 8  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie cyfrowej filtracji długości pasma światła, pod 
warunkiem spełniania pozostałych zapisów SIWZ. 
Ad. 9  

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Ad. 10  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie zabezpieczenia przed przerwą w pracy typu 
halogen.  
Ad.11 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Ad.12 

Zamawiający nie dopuści zaoferowania jasności min. 300 cd/m² 
Ad.13  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie monitora zgodnego z Dyrektywą w sprawie 
kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE i 93/42/EWG EN55011:2009/A1:2010 
(CISPR11:2009/A1:2010) EN60601-1-2:2007/AC:2010(IEC60601-1-2:2007) EN61000-3-
2:2006/A1:2009/A2:2009 (IEC61000-3-2:2005/A1:2009/A2:2009) N61000-3-3:2008 
(IEC61000-3-3:2008) 
Ad.14  

Zamawiający nie dopuści zaoferowania zasilacza elektrycznego poza obudową monitora. 
Ad.15  

Zamawiający dopuści również zaoferowanie wyjścia sygnału VGA, DVI-D, C-VIDEO,                  
S-VIDEO, SDI (SD, HD/3G). 
Ad.16 - Ad.19 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w dotychczasowych zapisach                 
Rozdziału XV SIWZ – „Ogólne warunki umowy”. W sprawach nieuregulowanych  
w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Ad.20 

Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający 
nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, jak również wobec Zamawiającego nie toczy 
się postępowanie upadłościowe. 
 

W związku z odpowiedzią udzieloną w Ad.7 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 25.03.2016r godz. 10:00 

            - otwarcie ofert w dniu 25.03.2016r godz. 11:00 

oraz dokonuje odpowiednio zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 
punkcie III.11, V, X.1, XI.1, Załącznika Nr 7.2 oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 
 

W załączeniu Załącznik Nr 7.2 do SIWZ po dokonanej zmianie.  
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ lub złożyli pytania 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. a/a 


