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TAM-43/1-PN/1-2014       Rybnik, dnia 10.02.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawę aparatu do zabiegów artroskopowych  
(zamówienie nr TAM-43-PN/1-2014) 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 
 w dniu 04.02.2014 r., pod nr 39188 - 2014 

 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi. Ponadto zamawiający wprowadza niżej podane modyfikacje. 
 
 

Pytanie 1:  „Czy zamawiający zgodzi się na kamerę bez możliwości sterowania za pomocą przycisków 
na głowicy.” 

Pytanie 2:  „Czy zamawiający zgodzi się na rozwiązanie zamienne: kamera bez sterowania 
przyciskami na głowicy, ale za to inteligentne źródło światła automatycznie dobierające 
natężenia światła? Naturalnie urządzenie będzie posiadało również manualne ustawienie 
po przez przyciski na panelu przednim.” 

Odpowied ź 1 i 2: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniach – nie dopuszcza zaoferowania asortyment u opisanego w powy ższych pytaniach. 
 
Pytanie 3:  „Poz.III.4. Czy zamawiający dopuszcza monitor medyczny o przekątnej mniejszej niż 24 

cale?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania opisanego as ortymentu. 
 
Pytanie 4:  „Poz.IV.8. Czy zamawiający dopuszcza źródło światła bez uniwersalnego przyłącza 

do światłowodów różnych producentów?” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania opisanego as ortymentu. 
 
Pytanie 5:  „Poz.IV.5.i IV.6. Czy zamawiający dopuszcza źródło światła LED z funkcja adaptacyjnego 

dostosowywania natężenia światła w zależności od otoczenia, a tym samym bez 
wskaźnika poziomu natężenia?” 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania opisanego as ortymentu. 
 
Pytanie 6:  „Poz.VII.2. Czy zamawiający dopuszcza światłowód o długości mniejszej niż 3 m?” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania opisanego as ortymentu.  
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Pytanie 7:  „Poz.V.6. Czy zamawiający dopuszcza regulacje przepływu min. 250 – 1500 ml/min?”” 
Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania opisanego asortymentu  – wprowadza 
natomiast  w tym zakresie zmiany zgodnie z odpowied zią na pytanie 12 i 19.  
 
Pytanie 8:  „Poz. V.7. Czy zamawiający dopuszcza regulacje ciśnienia od 0 do 120 mm/hg?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania wykonawca musi nanie ść stosown ą zmianę w punkcie V.7 zał ącznika nr 1.2 
w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”. 
 
Pytanie 9:  „Poz.VII. Czy zamawiający dopuszcza narzędzia artroskopowe o średnicy większej 

niż 4 mm?” 
Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu – nie dopuszcza zaoferowania opisanego as ortymentu.  
 
Pytanie 10:  „Pytania do Pkt. I.Informacja Ogólna  Pytanie dotyczące ppkt. 3 Prosimy o dopuszczenie 

urządzenia z funkcją intuicyjnej komunikacji użytkownika w języku angielskim. 
Uzasadnienie: Komendy wyświetlane na monitorze zestawu w języku angielskim są 
krótkie i nie wymagają od operatorów skomplikowanej wiedzy z zakresu języka 
angielskiego.” 

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu.  
 
Pytanie 11:  „Pytania do Pkt. II Kamera  Pytanie dotyczące ppkt. 8 Prosimy o dopuszczenie procesora 

kamery wyposażonego w gniazda wyj. HDMI.  
Uzasadnienie: Gniazdo HDMI zapewnia większą funkcjonalność procesora kamery w 
porównaniu do starego typu gniazda DVI.” 

Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania wykonawca musi nanie ść stosown ą zmianę w punkcie II.8 zał ącznika nr 1.2 
w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 12:  „Pytania do Pkt. V Pompa  Pytanie dotyczące ppkt. 8 Prosimy o dopuszczenie pompy 

Endoskopowe o wartości przepływu płynu rozszerzającego w zakresie regulacji 0.1-2000 
ml 
Uzasadnienie: Start przepływu od wartości 0.1 zapewnia bezpieczeństwo przed przy-
padkową kontaminacją drenu.” 

Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania wykonawca musi nanie ść stosown ą zmianę w punkcie V.6 zał ącznika nr 1.2 w 
kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ” (zamawiaj ący przyjmuje, że odwołanie w pytaniu 
do „ ppkt 8 ” jest omyłkowe).  
 
Pytanie 13:  „Pytania do Pkt. VI Wózek Endoskopowy  Pytanie dotyczące ppkt. 10 Prosimy 

o dopuszczenie wózka endoskopowego wyposażonego w 2 półki oraz specjalnym 
gniazdem przyłącza światłowodu.” 

Odpowied ź 13: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu. Nie dopuszcza braku szuflady.  
 
Pytanie 14:  „Pytania do Pkt. VII Instrumentarium  Pytanie dotyczące ppkt.4 Prosimy o dopuszczenie 

obturatora pół-tępego kompatybilnego z oferowanymi płaszczami artroskopowymi.” 
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu.  
 
Pytanie 15:  „Pytania dotyczące ppkt.16 Prosimy o dopuszczenie łyżeczki o wymiarze cięcia 6.5 x 10 

mm.” 
Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie zmienia pierwotnie okre ślonych wymaga ń w zakresie uj ętym 
w pytaniu.  
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Pytanie 16:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za niedotrzymanie 
terminu dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy, z 5% na 0,5% wartości 
przedmiotu umowy?” 

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do projektu istotnych postanowie ń umowy. 
 
Pytanie 17:  „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu we wzorze umowy w§ 5 ust. 1 lit. c) 

w przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji określonej w § 3 ust. 2 umowy lub 
w przypadku opóźnienia w wywiązaniu się z zobowiązań wynikających z warunków 
gwarancji jakości i serwisu – w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu 
reklamowanego?” 

Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do projektu istotnych postanowie ń umowy. 
 
Pytanie 18:  „Dot. Punkt III Monitor Medyczny, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści do udziału 

w postępowaniu monitor wyposażony w wejścia 1xDVI, 1xS-Video, 1 x Component 1x 
VGA zamiast monitora z wejściami 1 x DVI (DVI – D, DVI-A), 1 x HD/SD-SDI, 1 x S-
Video,, 1 x Component (Y/G, Pb/B, Pr/R, H/CS, VS)? Standardem stosowanym 
w przesyłaniu obrazów w rozdzielczości HD są obecnie wejścia DVI – D, sterownik 
kamery proponowany w naszej ofercie jest wyposażony w takie właśnie złącze. Taka 
zmiana pozwoliłaby Zamawiającemu otrzymać więcej konkurencyjnych cenowo ofert.” 

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący dopuszcza rozwi ązanie opisane w pytaniu – w przypadku jego 
zaoferowania wykonawca musi nanie ść stosown ą zmianę w punkcie III.5 zał ącznika nr 1.2 
w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 
Pytanie 19:  „Dot. Punkt V POMPA ARTROSKOPOWA, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści 

do udziału w postępowaniu pompę artroskopową o zakresie regulacji przepływu 
rozszerzającego 0-500ml/min oraz zakresie przepływu 0-2000ml/min podczas napełniania 
stawu ? Dokładna regulacja przepływu jest dodatkowo możliwa bezpośrednio z poziomu 
płaszcza artroskopowego.” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący dopuszcza – oprócz pierwotnego – tak że rozwi ązanie opisane w 
powy ższym pytaniu.  W przypadku jego zaoferowania wykona wca musi nanie ść stosown ą 
zmianę w punkcie V.6 zał ącznika nr 1.2 w kolumnie „ Wymagane funkcje / parametry ”.  
 

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje termin składania 
ofert ustalony do dnia 12.02.2014 r.  do godziny 11.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  samym 
dniu o godzinie 11.30 . 
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