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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 20.04.2016 r. 

Znak sprawy: ZP/220/39/16 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie 
wieży endoskopowej wraz z wideokolonoskopem oraz aparatu elektrochirurgicznego. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1  
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Zadanie nr 1: Wieża Endoskopowa wraz z wideokolonoskopem 
Dotyczy: I Procesor Wizyjny i Źródło Światła  
 
Pytanie 1. Dotyczy punktu 1.  
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160, 
ponieważ przedmiotem zamówienia jest cały tor wizyjny, który pracuje niezależnie od pozostałego 
wyposażenia pracowni?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160. 
 
Pytanie 2. Dotyczy punktu 6. 
Czy zmawiający zgodzi się na realizowanie tej funkcji przez monitor? Nie ma to żadnego wpływu na 
przeprowadzone badania.  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 3. Dotyczy punktu 7. 
Czy zamawiający dopuści funkcję obrazowania w wąskich pasmach światła z filtrem cyfrowym? 
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 4. Dotyczy punktu 11. 
Czy zamawiający dopuści proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim oraz instrukcję 
obsługi w języku polskim? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga menu w j. polskim. 
 
Pytanie 5. Dotyczy punktu 12. 
Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu. 
 
Pytanie 6. Dotyczy punktu 13. 
Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyjścia analogowego YpbPr, ponieważ specyfikowany sprzęt 
przez zamawiającego jest wysokiej rozdzielczości i nie jest wyświetlany przez wyjścia analogowe?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu. 
 
Pytanie 6. Dotyczy punktu 19. 
Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu. 
 
Pytanie 7.Dotyczy punktu 25. 
Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu. 
 
Pytanie 8. Dotyczy punktu 27. 
Czy zamawiający dopuści sterowanie pompą z przycisku nożnego?  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 9. Dotyczy punktu 28 
Czy zamawiający dopuści procesor z możliwością zaprogramowania dowolnej funkcji na jednym 
klawiszu dostępnym z panelu przedniego? 
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 10. Dotyczy punktu 29. 
Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Wszystkie potrzebne funkcje są dostępne z przycisków 
aparatów oraz na łatwiej dostępnym panelu przednim procesora. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zrezygnuje. 
 
Pytanie 11. Dotyczy punktu 30. 
Czy zamawiający dopuści możliwość podłączenie jednego przycisku nożnego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga możliwości podłączenia przynajmniej dwóch programowalnych przycisków 
nożnych. 
 
Pytanie 12. Dotyczy punktu 31. 
Czy zamawiający dopuści przewód połączeniowy jaki integralną część endoskopu?  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
III. Pompa do spłukiwania pola operacyjnego  
 
Pytanie 13. Dotyczy punktu 3. 
Czy zamawiający dopuści pompę uruchamianą z przycisku nożnego?  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 14. Dotyczy punktu 4. 
Czy zamawiający dopuści słój 1 litr?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga słoje o pojemności min. 2 litry. 
 
Dotyczy: IV Monitor Medyczny 26” 
 
Pytanie 15. Dotyczy punktu 1. 
Czy zamawiający dopuści monitor z matrycą TFT LCD (LED)? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga matrycy IPS. 
 
Pytanie 16. Dotyczy punktu 2. 
Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 24”? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuści. 
 
Pytanie 17. Dotyczy punktu 2. 
Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 27”? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga monitora medycznego o rozmiarze ekranu min. 26”. 
 
Dotyczy: V Wideokolonoskop 
 
Pytanie 18. Dotyczy punktu 2. 
Czy zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 3,8 mm?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga średnicy kanałów roboczych 3,7 mm. 
 
Pytanie 19. Dotyczy punktu 3. 
Czy zamawiający wymaga średnicy zewnętrznej wziernika max 12,8 mm? 
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 20. Dotyczy punktu 6. 
Czy zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 21. Dotyczy punktu 7. 
Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop z dowolnie programowalnymi 3 przyciskami na głowicy 
endoskopu? Możliwość przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie 
zdjęcia). 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga min. 4 programowalnych przycisków. 
 
Pytanie 22. Dotyczy punktu 9. 
Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1690 mm?  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Pytanie 23. Dotyczy punktu 10. 
NBI to nazwa własna firmy Olympus. Rozumiemy, że zamawiający chce aby aparat obsługiwał trybu 
pracy w wąskich pasmach światła?  
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga obsługi trybu pracy w wąskim paśmie światła. 
 
Pytanie 24. Dotyczy punktu 11. 
Czy zamawiający dopuści aparat z łatwo zamykanym zabezpieczeniem tylko wyczki elektronicznej?  
Takie zabezpieczenie znacznie wydłuża żywotność aparatu.  
Odpowiedź: 
Dopuści nie wymaga. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 
ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


