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TAM-1109/1-PN/61-2016       Rybnik, dnia 22.11.2016 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

zakup cholangioskopu z torem wizyjnym i osprzętem (zamówienie nr TAM-1109-PN/61-2016) 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 15.11.2016 r., pod nr 343496 - 2016 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami, zamawiaj ący udziela poni ższych odpowiedzi. 
Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

 
Pytanie 1:  „Cz. III KAMERA Poz. 10 Czy Zamawiający dopuści 2 wyjścia cyfrowe typu DVI i dodatkowo 

wyjście cyfrowe 3G-SDI ?”  

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży we wzorze zał ącznika nr 1.2 w wierszu 
III.10 w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ” – nanie ść stosowne zmiany, by z oferty jasno 
wynikało, jakie rozwi ązanie zaoferowano.  
 
Pytanie 2: - „III-Kamera Czy Zamawiający oczekuje  zaoferowanie sterownika kamery z panelem 

przednim wyposażonym w wyświetlacz touch LCD, który pozwala sterować funkcjami 
kamery wraz z jednoczesną obserwacją stanu ustawień poszczególnych parametrów?”  

Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie wymaga takiego rozwi ązania, ale je dopuszcza. 
 

Pytanie 3 –  „III-Kamera – pkt 7  Czy Zamawiający wymaga aby archiwizacja sekwencji video była 
również realizowana na dołączonym do sterownika pen-drive w rozdzielczości Full HD 
tj. 1920x1080 pikseli?” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia wymaga ń określonych w punkcie III.7 zał ącznika nr 1.2. 
 
Pytanie 4- „III-Kamera –pkt 12  Czy Zamawiający dopuści głowice kamery wyposażoną w min. 

2 programowalne przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery i źródłem światła, 
z możliwością wywołania menu kamery z klawiatury, z pilota, lub  panelu przedniego 
sterownika kamery,  zamiast z przycisku na głowicy kamery?”  

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
W przypadku zaoferowania takiego rozwi ązania nale ży we wzorze zał ącznika nr 1.2 w wierszu 
III.12 w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ” – nanie ść stosowne zmiany, by z oferty jasno 
wynikało, jakie rozwi ązanie zaoferowano.  
 
Pytanie 5- „IV- Monitor  Czy Zamawiający wymaga  zaoferowanie podstawy do monitora czy ramienia?” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie okre śla sposobu montowania monitora na wózku 
endoskopowym. 
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Pytanie 6- „V – Źródło światła  Czy Zamawiający wymaga  zaoferowanie źródła światła z   możliwość 
podłączenia światłowodów co najmniej 4 producentów Olympus, Storz, Wolf, Aesculap bez 
użycia adapterów? 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie stawia takiego wymagania, ale je dopuszcza.  
 
Pytanie 7 „-VI – Pompa-pkt  5  Czy Zamawiający dopuści pompę z  regulacją ciśnienia płukania  

400mm Hg(+/-50mmHg).” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący podtrzymuje dotychczasowe wymagania, tj. zakres regulacji ci śnienia 
płukania min.: 0 – 400 mmHg, przy czym dopuszcza to lerancj ę określoną w pytaniu: +/-50mmHg. 
 
Pytanie 8 „-VI – Pompa  Czy Zamawiający wymaga  zaoferowanie 1 sztuki pojemnika 

autoklawowalnego do odsysania o pojemności 3litrów,   czy 2sztuki pojemników 
jednorazowych o pojemności 3l.” 

Odpowied ź 8: Zgodnie z brzmieniem zał ącznika nr 1.2 zamawiaj ący nie oczekuje zaoferowania 
pojemnika do odsysania. 
 
Pytanie 9 „-VIII – Wózek  endoskopowy  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka 

endoskopowego,  medycznego z  4 półkami bez szuflady z zachowaniem pozostałych 
wymagań.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania wózka endoskopowego b ez minimum 
jednej szuflady. 
 
Pytanie10 „-IX – Wyposa żenie-pkt 1  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie medycznej 

klawiatury, dedykowanej przez producenta do oferowanej kamery wodoszczelnej, 
zmywalnej, odpornej na środki dezynfekcyjne?” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 11 „-IX – Wyposa żenie- pkt. 2   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie światłowodu 

o średnicy 5mm długości 3m  z systemem identyfikacji kolorami.” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie rozwi ązania opisanego w pytaniu, przy 
zachowaniu pozostałych wymaga ń w tym zakresie . W przypadku zaoferowania takiego 
rozwi ązania nale ży we wzorze zał ącznika nr 1.2 w wierszu IX.2 w kolumnie „ Wymagane funkcje / 
parametry ” – nanie ść stosowne zmiany, by z oferty jasno wynikało, jakie  rozwi ązanie 
zaoferowano.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 
składania ofert ustalony do dnia 24.11.2016 r. do g odziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym 
samym dniu o godzinie 10.30.  
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