
 
 
 
 
 

Katowice, 13.05.2020r. 

TG/82/11/2020 

ODPOWIEDZI DO PAKIETU NR 6 

Uprzejmie informujemy o zmianie Pakietu nr 6 do Załącznika nr 2. Zmianie uległ punkt 1 

specyfikacji. 

 

6.1 Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D 

1.  dot. pkt. 3  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje monitor z przekątną ekranu monitora min. 26" 

i formatem obrazu 17:9? 

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga monitora min 30 " ;  dopuszczalne formaty 16:9, 17:9; z 

obrazowaniem 3D. 

2.  dot. pkt. 39  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje optykę resektoskopową, 4mm., kąt patrzenia 

30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 

mm., autoklawowalna, wyposażona w układ optyczny z system soczewek - 1 szt.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

3. dot. pkt. 40  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje element pracujący pasywny do resektoskopu 

bipolarnego, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze 

kabla od dołu i od góry; łączenie z płaszczem i optyką poprzez zatrzask/kliknięcie, wykorzystujący 

elektrody bipolarne dwubiegunowe, kompatybilny z optyką o śr. 4 mm i dł. 282,2 mm – 1szt.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

4. dot. pkt. 41  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje płaszcz zewnętrzny resektoskopu, 8.5 mm, dł. 

194mm; ze stałym przepływem - 2 zawory z kurkami nierozbieralnymi, obrotowy; łączenie z 

płaszczem wewnętrznym za pomocą kliknięcia/zatrzasku wraz z płaszczem wewnętrznym 

resektoskopu, z obturatorem. do płaszcza zewnętrznego 8.5 mm; łączenie z płaszczem zewn. I 

elementem rob. poprzez zatrzask/klik. Płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 

szt.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

5. dot. pkt. 43  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje pojemnik plastikowy do sterylizacji i 

przechowywania zestawu:  

- pokrywa przeźroczysta, perforowana,  



 
 
 
 
 
- dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących,  

- dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż" lub z uchwytami do przymocowania 

instrumentów, 

- wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 478 x 224 x 68 mm (±5 mm) ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

6. dot. pkt. 44-56  

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje pompę histeroskopową o parametrach 

wyszczególnionych poniżej: 

- Pompa ssąca lub płucząca 

- Rolkowa pompa przeznaczona do zastosowania w histeroskopii 

- Obsługa pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy 

- Pompa wyposażona w czujniki kontroli ciśnienia płukania 

- Regulacja ciśnienia płukania w zakresie min. 35 - 150 mmHg w procedurach ciśnieniowo 

kontrolowanych 

- Ciśnienie mierzone w granicach 0-750mmHg 

- Regulacja prędkości płukania w zakresie min. 300 - 500 ml/min. w procedurach z kontrolą 

przepływu 

- Waga urządzenia do 6,5kg 

- Funkcja rozpoznania średnicy narzędzia celem dostosowania przepływu medium 

- Funkcja ostrzegania przed kończeniem się medium płuczącego celem wymiany zbiornika 

podającego 

- Funkcja ostrzegania przed nadmiernym ciśnieniem oraz perforacją – alarm wizualny i akustyczny 

- Kompatybilność z systemem pomiaru zużytego medium 

- Klasa bezpieczeństwa: BF, IP41, IP21 

- Dren płuczący do procedur ciśnieniowo kontrolowanych, sterylny, jednorazowy - 10 szt.? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

7. dot. pkt.  57 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje medyczny kompaktowy, tor wizyjny składający 

się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu: procesora kamery i źródła światła, zewnętrznego 

monitora oraz odłączanej głowicy kamery endoskopowej? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

8. dot. pkt.  58 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie o wadze maksymalnej nie większej 

niż 11 kg? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

9. dot. pkt.  60 

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu podawanie tego parametru przez Wykonawcę? 



 
 
 
 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

10.  dot. pkt.  61 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje głowicę kamery endoskopowej, o 

rozdzielczości min. SD i wadze nie większej niż  50g., wyposażoną w min. 2 programowalne przyciski, 

z możliwością przypisania różnych funkcji dla każdego z nich? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

11. dot. pkt.  64 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie wyposażone w min. 2 gniazda USB 

do podłączenia klawiatury oraz zewnętrznych pamięci USB? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

12. dot. pkt.  65 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie niewyposażone w gniazdo 

obsługujące kary typu SD? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

13. dot. pkt.  66 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez możliwości podłączenia 

zewnętrznego źródła sygnału wideo poprzez wejście DVI-D? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

14. dot. pkt.  68 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie niewyposażone w gniazdo dźwięku 

Line-In umożliwiające zapis wideo z dźwiękiem poprzez opcjonalny mikrofon? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

15. dot. pkt.  69 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie niewyposażone we wbudowany 

głośnik? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

16. dot. pkt.  70 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie z możliwością podłączenia 

przełącznika nożnego do uruchamiania zapisu zdjęć? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

17. dot. pkt.  71 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie z funkcją rejestracji zdjęć w . jpg w 

pamięci USB ? 



 
 
 
 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

18. dot. pkt.  73 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie z funkcją odtwarzania 

zarejestrowanych zdjęć bezpośrednio na monitorze podłączonym do urządzenia? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

19. dot. pkt.  74 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie z funkcją optyczno-cyfrowego 

uwydatnienia szczegółów ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

20. dot. pkt.  75 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez funkcji eliminacji siatki 

fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

21. dot. pkt.  76 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez funkcji zapisu notatek 

dźwiękowych? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

22. dot. pkt.  77 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie z zoom cyfrowym min. 1,5 x? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

23. dot. pkt.  80 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje klawiaturę medyczną z pokrywą silikonową 

oraz pamięć przenośną USB w zestawie z urządzeniem? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

24. dot. pkt.  85 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie o długości roboczej wynoszącej 

33cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

25. dot. pkt.  91 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie ze światłowodem zintegrowanym z 

przewodem transmisyjnym o długości 2780cm? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 



 
 
 
 
 
26. dot. pkt.  107 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje filtry do insuflacji w ilości 30 szt. z powodu 

pakowania ich po 10szt./op.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

27.  dot. pkt.  111 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez możliwości wykorzystania 

pompy do operacji histeroskopowych z automatycznym ograniczeniem zakresów ciśnień i prędkości 

płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego? Wykonawca już wcześniej zaoferował 

pompę do zabiegów histeroskopowych. 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

28. dot. pkt.  112 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez zakresu regulacji prędkości 

płukania: min. 1-1000 ml/min.? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

29. dot. pkt.  114 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez zakres regulacji ciśnienia 

odsysania: min. 0- (-) 0,8 bar; lub do 2 l/min? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

30. dot. pkt.  115-117 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie bez możliwości wyświetlania 

danych na panelu przednim? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

31. dot. pkt.  118 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje urządzenie niewyposażone w zintegrowane w 

gniazdo do bezpośredniego połączenia z oferowanym sterownikiem kamery w celu wyświetlania 

parametrów pracy pompy na ekranie monitora operacyjnego? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

32. dot. pkt.  119-120 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje zestaw drenów płuczących jak i zestaw 

drenów ssących, do pompy - opakowanie zawiera 10szt. drenów jednorazowych? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

33. dot. pkt.  133 

Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę, który zaoferuje narzędzie z jedną branszą ruchomą, 

spełniające wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego? 



 
 
 
 
 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

34. Pakiet nr 6.1 Laparoskop z osprzętem do obrazowania 2D i 3D lub zamiennie system 4K – szt.1. 

Czy Zamawiający miał na myśli monitor 2D/3D o rozdzielczości min. Full HD ? Opisany w tytule 

monitor odnosi się do 4K natomiast parametry techniczne wskazują na monitor 2D/3D Full HD. 

Odpowiedź:  TAK - Zamawiający w poz. 1 ma na myśli monitor 2D/3D, tj. taki który umożliwia 

prezentację obrazu w technologii trójwymiarowej. 

35. Czy Zamawiający dopuści większą ilość wyjść sygnału ze sterownika : 2x DVI-D oraz 1x3G-SDI ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

36. Czy Zamawiający dopuści możliwość sterowania źródłem światła poprzez ekran dotykowy ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

37. Czy Zamawiający dopuści większy zakres regulacji ciśnienia insuflatora równy 1 – 30 mmHg ? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

38. W odniesieniu do możliwości złożenia alternatywnej oferty w pakiecie nr 6.1 do zestawu 

laparoskopowego 2D/3D wraz z elementami histeroskopii (Poz. 1 – 146) na zestaw laparoskopowy 4K 

(Poz. 1 – 148) prosimy o wymóg zaoferowania części dotyczącej histeroskopii z przenośnym torem 

wizyjnym, aby obydwa zestawy mogły być porównywalne pod względem asortymentowym. 

W związku z powyższym Czy Zamawiający wymaga aby do oferty na zestaw laparoskopowy 4K (Poz. 1 

-148) zostały dołączone pozycje odpowiadające za histeroskopię tj. : 

Zestaw do histeroskopii operacyjnej oraz kompaktowy tor wizyjny, (poz. 39 – 80 w laparoskopie z 

osprzętem do obrazowania 2D i 3D) ? 

Odpowiedź:  Tak,  Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego zestawu do histeroskopii z 

analogiczną specyfikacją, jak w pozycji 6.1 (punkty 1-146). 

39. Dot.poz.4 „ Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w cyfrowe wejścia wideo:2x DVI-D, 2x 

3G-SDI, 1x Analog RGB (via VGA), 1x S-Video, 1x Composite, 1x Component? „ 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

40. Dot.poz.5 „ Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w cyfrowe wyjścia wideo: 1x DVI-D, 2x 

3G-SDI, 1x S-Video, 1x Composite, 1x Component? „ 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia 

tj. oprogramowanie do pompy, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji 

zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka 

VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 



 
 
 
 
 
42. Czy z uwagi na fakt, iż oferowany przez nas wózek aparaturowy 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. z 2017 r. poz. 211 ze zm) i posiada stawkę VAT 

8% oraz 

- z modułów wyposażenia wózka takich jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, uchwyt kamery, 

uchwyt stojaka, szyna sprzętowa, nieoznakowanych znakiem CE, gdyż nie podlegają one pod ustawę 

o wyrobach medycznych i nie są objęte deklaracją zgodności, i posiadają stawkę VAT 23%, 

Zamawiający dopuści ww. wózek, który nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji 

zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka 

VAT wynosi 23%? 

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza. 

 

 

 


