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Znak: AE/ZP-27-50/16                               Tarnów, 2016-04-21 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawę 

jednostanowiskowej automatycznej myjni endoskopowej 2 szt. oraz videoendoskopów 4 szt, 

monitora medycznego 1 szt., systemu archiwizacji badań 1 szt. i pompy WaterJet 1 szt. 

 

 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy o następującej treści: 

1. Dotyczy pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość 

zaprogramowania procesu mycia i dezynfekcji dla trybu automatycznego i trybu ręcznego 

w odpowiednich dla siebie przedziałach czasowych w zależności od stosowanego środka 

chemicznego? 

2. Dotyczy pkt. 18 Załącznik Nr 7.1 – Czy zamawiający dopuści panel sterujący w języku 

polskim?  

3. Dotyczy pkt. 20 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści myjnię z wbudowanymi 2 

lampami UV?  

4. Dotyczy pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający dopuści filtry wstępne o gradacji 

20,10 i 5 mikronów? Czy Zamawiający dopuści filtry wstępne o gradacji 10,5 i 1 

mikronów?  

5. Dotyczy pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający będzie wymagał wliczenia w cenę 

przeglądu również materiałów zużywalnych w trakcie przeglądu w tym filtry? 

6. Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7.1 – Czy Zamawiający będzie wymagał w okresie 

gwarancji zapewnienia myjni zastępczej na okres naprawy myjni w serwisie? 

7. Dotyczy pkt. 2 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja 

obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor 

lub przez procesor będący na wyposażeniu w pracowni? 

8. Dotyczy pkt. 9 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści inne  rozwiązanie 

techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system 

zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku?  

9. Dotyczy pkt. 12 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego 

procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania? 

10. Dotyczy pkt. 16 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby funkcja 

obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor 

lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni? 

11. Dotyczy pkt. 21 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie 

techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system 

zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku? 

12. Dotyczy pkt. 26 Załącznik Nr 7.2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego 

procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania? 

13. Dotyczy pkt. 27 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu Water Jet 

przy videogastroskopie? 
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14. Dotyczy pkt. 31 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja 

obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor 

lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni? 

15. Dotyczy pkt. 38 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści inne  rozwiązanie 

techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system 

zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku? 

16. Dotyczy pkt. 40 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego 

procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania? 

17. Dotyczy pkt. 44 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający będzie wymagał aby funkcja 

obrazowania w wąskich pasmach światła była realizowana przez zaoferowany procesor 

lub przez procesor będący na wyposażeniu pracowni? 

18. Dotyczy pkt. 53  Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści inne rozwiązanie 

techniczne redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu? Czy Zamawiający dopuści system 

zabezpieczający/uniemożliwiający skręcanie się endoskopu we wtyku? 

19. Dotyczy pkt. 54  Załącznik Nr 7.2 – Czy ze względu na nazwę własną – Zamawiający 

dopuści również kompatybilność z trybami fotometrycznymi typu AVE, PEAK, USER? 

20. Dotyczy pkt. 56  Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego 

procesora HD co umożliwi lepszą konkurencyjność postępowania? 

21.  Dotyczy pkt. 49 Załącznik Nr 7.2 – Czy Zamawiający dopuści wgłębnik o stopniowej 

gradacji sztywności zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż 

osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika? 

 

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

Ad. 1 

Zamawiający w pkt. 6 Załącznik Nr 7.1 podtrzymuje zapis SIWZ. 

Ad.2 

Zamawiający  w pkt. 18 Załącznik Nr 7.1 dopuści panel sterujący w  języku polskim.  

Ad.3 

 Zamawiający w pkt. 20 Załącznik Nr 7.1  dopuści myjnię z wbudowanymi 2 lampami UV. 

Ad.4 

Zamawiający  w pkt. 24 Załącznik Nr 7.1 dopuści filtry wstępne o gradacji 20,10 i 5 mikronów. 

Pozostałe wymagania SIWZ bez zmian. 

Ad.5 

Zamawiający w pkt. 25 Załącznik Nr 7.1 nie będzie wymagał wliczania w cenę przeglądu 

materiałów zużywalnych. 

Ad.6 

Zamawiający w pkt. 31 Załącznik Nr 7.1 nie będzie wymagał w okresie gwarancji zapewnienia 

myjni zastępczej na okres naprawy myjni w serwisie. 

Ad.7 

Zamawiający w pkt. 2 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał, aby dostarczony endoskop miał 

możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast 

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcje. 

Ad. 8 

Zamawiający w pkt. 9 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące ryzyko 

uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający 

skręcanie się endoskopu we wtyku. 
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Ad.9, ad. 12, ad. 16, ad. 20 

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie endoskopów  z własnym procesorem HD. Z 

uwagi na to, że opisane w przetargu wideogastroskopy i wideokolonoskopy będą 

wykorzystywane w dwóch pracowniach endoskopowych, Wykonawca dostarczający wyżej 

wymienione endoskopy z własnym procesorem musi dostarczyć do każdego zaoferowanego 

endoskopu dwa procesory obrazu kompatybilne z dostarczonymi endoskopami. 

 

Ad. 10 

Zamawiający w pkt. 16 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał 

możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast 

zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję. 

Ad. 11 

Zamawiający w pkt. 21 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące 

ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający 

skręcanie się endoskopu we wtyku. 

Ad. 13 

Zamawiający w pkt. 27 Załącznik Nr 7.2 nie zrezygnuje z wymogu Water Jet przy 

videogastroskopie. 

Ad. 14 

Zamawiający w pkt. 31 Załącznik Nr 7.2 będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał 

możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast 

zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję. 

Ad. 15 

Zamawiający w pkt. 38 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące 

ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający 

skręcanie się endoskopu we wtyku. 

Ad. 17 

Zamawiający w pkt. 44 Załącznik Nr 7.2  będzie wymagał aby dostarczony endoskop miał 

możliwość współpracy z funkcją obrazowania w wąskich partiach światła. Natomiast 

zamawiający nie wymaga aby zaoferowany procesor posiadał taką funkcję. 

 

Ad. 18 

Zamawiający w pkt. 53 Załącznik Nr 7.2 dopuści inne rozwiązanie techniczne redukujące 

ryzyko uszkodzenia endoskopu. Zamawiający dopuści system zabezpieczający/uniemożliwiający 

skręcanie się endoskopu we wtyku. 

Ad. 19 

Zamawiający w pkt. 54 Załącznik Nr 7.2 dopuści również kompatybilność z trybami 

fotometrycznymi typu AVE, PEAK, USER. 

Ad. 21 

Zamawiający w pkt. 49 Załącznik Nr 7.2 dopuści wgłębnik o stopniowej gradacji sztywności 

zapewniający optymalne przeniesienie momentu siły skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy 

kontrolnej endoskopu na końcówkę wziernika. 

 

 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 

 


