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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 214000 
euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia 
medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 
lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U.2017r. poz.500).  

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 194-468646 z dnia 06 - 10- 2020r                      

 Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

1. Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 
0,2% do 0,1% ?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
2. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 

0,2% do 0,1% ?  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
3. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 8 oraz dodatek nr 5 – grupa 1  – pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by 

dostarczenie urządzenia zastępczego następowało w przypadku gdy naprawa w okresie gwarancyjnym wynosi 
powyżej 5 dni roboczych ? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
4. Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 

500,00zł do 200,00zł ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
5. Dotyczy zapisów umowy § 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% 

? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
6. Dotyczy zapisów umowy § 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(…) 

Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
7. Dotyczy dodatku nr 5 – grupa 1  – pkt. 15  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by czas reakcji serwisu wynosił 72 h w 

okresie gwarancyjnym ? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
8. GRUPA – 5 poz. 1  Defibrylator z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji 2019 lub 2020 - 1 

– kpl Poz.37,38 Czy Zamawiający zrezygnuje z opisanych w tych pozycjach wymagań? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
9. GRUPA – 6 poz. 1.  Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 

produkcji 2019 lub 2020 – 7kpl. Poz.7 Czy Zamawiający dopuści: Długość całkowita wózka 2184 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
10. GRUPA – 6 poz. 1.  Wózek transportowy w pozycji leżącej z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok 

produkcji 2019 lub 2020 – 7kpl. Poz.20 Czy Zamawiający dopuści: Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna 
z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58-86 cm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
11. § 6. PUNKT 3.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie na wezwanie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Czy 
Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia   próbek asortymentu w przypadku gdy Producent nie będzie miał na 
stanie w magazynie a w zamian wytwórca przedstawi jednoznaczne oświadczenie że oferowany asortyment jest 
zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
12. DODATEK Nr 2 do SIWZ asortymentowo – cenowy SPZOZ APMED 3 / 2020 Czy Zmawiający w zakresie grupy 15 

wyrazi zgodę na  złożenie oferty na poszczególne pozycje,  podzielenie tego zadania pozwoli to na zwiększenie 
konkurencyjności i przystąpienie mikro przedsiębiorstw.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
13. GRUPA 15  POZ. 6 lp. 64 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz. ostry 

40x15mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
14. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 65   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz. tępa 

40x15mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce 

http://www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html


15. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 66 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz.  ostry 
50x15mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
16. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 67   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz. tępa 

50x15mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
17. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz. ostry 

60x15mm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
18. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 69 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  cloward blaszka rozszerz. tępa 

60x15mm  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
19. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 40 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  dźwign.kostna schumacher szer.35mm 

280mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
20. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 44  POZ. 10 lp. 30  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  dźwignia kostna 

szer.35mm 290mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
21. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 84  POZ. 11 lp. 28  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  haczyk do nerwów dł. 

180 mm 6 1/2" odgięty w 3/4 koła zakończenie ostre średnica koła 4 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
22. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  haczyk powiek.desmarres 12x16mm 

130mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
23. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  haczyk siodełkowy typ desmarres, 8mm 

szerdł13cm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
24. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 

120x50 długość 260 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
25. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 43 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Hak brzuszny typ balfour z regulowanym 

położeniem łyżki środkowej wysokość 200 mm szerokość 170 mm rozwarcie 155 mm łyżka środkowa wymiary 
45x80 mm łyżki boczne 60 mm głębokość ,łyżki boczne o branżach perforowanych prawa stała lewa ruchoma 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
26. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  hak operacyjny typ caspar 55x14 mm 

długość 210 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
27. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 26 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  hak operacyjny typ caspar 55x14 mm 

długość 210 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
28. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 37  POZ. 2 lp. 14  POZ. 11 lp. 85  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Hak 

operacyjny typ farabeuf duży dwustronny długość150 mm zestaw składający się z dwóch haków wymiary 23x16 mm 
i 27x16mm oraz 26x16mm i 30x16 mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
29. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Hak operacyjny typ fritsch 35x40 mm 

figura 2 długość 235 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
30. GRUPA 15 POZ.6 lp. 57  POZ. 10 lp. 22  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ israel 

pięciozębny tępy 45x50 mm lub czterozębny wym. 40x40mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
31. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ kocher jednozębny 

ostry długość 220 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
32. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 63Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ langenbeck 33x14 

mm przekrój owalny długość 220 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
33. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ langenbeck 40x10 

mm przekrój owalny długość 220 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
34. GRUPA 15 POZ.6 lp. 60 POZ. 8 lp. 39 POZ. 9 lp. 27 POZ. 10 lp. 81 POZ. 11 lp. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie hak operacyjny typ volkmann czterozębny półostry 9x19 mm długość 220 mm+/-5mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
35. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 25 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hak operacyjny typ volkmann 

sześciozębny półostry 9x29 mm długość 220 mm+/-5mm 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
36. GRUPA 15 GRUPA 15 POZ. 6 lp. 46 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze do trzymania kości 

typ lane dł 330 mm z zapadką szerokość szczeki 13 mm 



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
37. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze kostne typ semb dł. 195 mm 

szczęki ząbkowane szerokość 8 mm ramiona z zapadką i jedną sprężynką. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
38. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 45 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszcze kostne typ semb dł. 195 mm 

szczęki ząbkowane szerokość 8 mm ramiona z zapadką i jedną sprężynką. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
39. GRUPA 15 POZ. 2 lp. 23 POZ. 4 lp. 67 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kosz stalowy z perforacją 

w dnie o zwiększonych oczkach, rozmiar oczek min. 8 mm. kosz z nóżkami , wymiary  405x255x65mm +/- 5mm 
wyposażony w regulowane rączki w min. 3 pozycjach. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
40. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 23 POZ. 5 lp. 25 POZ. 7 lp. 20  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżeczka 

kostna dwustronna typ jakobson dł. 140 mm główki owalne szerokość 4,0 mm i 4,6 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
41. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżeczka kostna dwustronna typ williger 

dł. 130 mm główki owalne szerokość 2 mm i 3 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
42. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 71 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łyżka środkowa wymiary 45x80 mm do 

haka brzusznego typ Balfour 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
43. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 36 POZ. 11 lp. 42 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młot. bergmann 300gr. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
44. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 37 POZ.8  lp. 33 POZ. 9 lp. 29  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotek typ 

ombredanne waga 560 g, dł. 250 mm. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
45. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 55 POZ.5  lp. 40 POZ. 7 lp. 25  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie młotek typu 

cottle, 350g,  
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
46. GRUPA 15 POZ. 10 lp. 115 POZ.11  lp. 52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynie laboratoryjne 

stalowe pojemność 0,45 litra wymiary 12,8x wys.55mm, 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
47. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki  preparacyjne  odgięte  typ 

nelson metzenbaum długość 250 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką złote ucha 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
48. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 17 POZ. 2 lp. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczki preparacyjne typ 

mayo- stille odgięte długość 150 mm ostrza tępo tępe 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
49. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 52 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie obgryzacz kostny typ luer – stille dł. 220 

szczęki odgięte z przekładnią szerokość 9 mm długość 17 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
50. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Pinceta anatomiczna prosta izolowana 

długość 210 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
51. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 3 POZ. 2 lp. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pinceta anatomiczna z 

uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  szerokość pyszczka 2,8mm prosta dł.160mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
52. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 8 POZ. 10 lp. 71 POZ. 11 lp. 13 POZ. 10 lp. 72 POZ. 11 lp. 14 Czy Zamawiający wyrazi 

zgodę na zaoferowanie pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey  szerokość pyszczka 
2,8mm prosta dł.160mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
53. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 6 POZ. 2 lp. 9 POZ. 5 lp. 11 POZ. 6 lp. 17 POZ. 7 lp. 9 POZ. 8 lp. 13 POZ. 9 lp. 14 Czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pinceta chirurgiczna prosta izolowana 1/2 ząbki długość 210 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
54. GRUPA 15 POZ. 6 lp. 38 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pobijak dł. 200 mm główka średnicy 

120mm z nacięciami krzyżowymi podziałka 0,5 mm rękojeść z tworzywa 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
55. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 68 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podważka kostna typ hohmann 

szerokość łyżki 10 mm dł. 220 mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
56. GRUPA 15 Pytanie - Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga  pokrywa do wanny kontenera  wykonana z 

aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych wyrazi zgodę na 
zaoferowanie pokrywy wraz z kontenerem. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pokrywa srebrna o wymiarach 465x281x36  do wanny kontenera  
wykonana z aluminium o grubości min. 2 mm. wyposażona w filtry na minimum 5000 cykli sterylizacyjnych. filtr 
został zabezpieczony przed uszkodzeniem pokrywą ze stali nierdzewnej wraz z kontenerem. 
57. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 60 POZ. 11 lp. 50  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pudełko wewnętrzne na 

igły wymiary 65x13 mm 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
58. GRUPA 15 POZ. 11 lp. 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie retraktor love do korzonków nerwowych 

prosty 200mm 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
59. GRUPA 15 POZ. 7 lp. 33 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 

285x280x135mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  katem 90 
stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
60. GRUPA 15 POZ. 2 lp. 25 POZ. 3 lp. 24 POZ. 4 lp. 68 POZ. 5 lp. 60 POZ. 11 lp. 89 Czy Zamawiający wyrazi zgodę 

na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 465x280x135mm wykonana ze stopu aluminium z 
ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod  katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na tabliczki 
identyfikacyjne po obu stronach kontenera. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
61. GRUPA 15 POZ. 8 lp. 55 POZ. 1 lp. 45 POZ. 6 lp. 87 POZ. 9 lp. 42 POZ. 10 lp. 51 POZ. 10 lp. 117 POZ. 11 lp. 57  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wanna do kontenera o wymiarach 580x280x135mm wykonana ze 
stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod  katem 90 stopni. wyposażona w uchwyty na 
tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
62. GRUPA 15 POZ. 4 lp. 65 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zgłębnik rowkowy typ payer prosty szerokość 8 mm 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
63. GRUPA 15 POZ. 1 lp. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  Kleszczyki preparacyjne typ overholt-

geissendoerfer odgięte długość 210mm figura 2 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
64. GRUPA 15 POZ. 5 lp. 58 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  uchwyt t dł.160 z opr.trójsz.do śr.6,5mm 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
65. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o 

wymiarach: 280 x 220 x 220 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
66. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o 

zasilaniu: Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz, 8A. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
67. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 

grzałką PTC o mocy 1000W? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
68. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 

kołderkami grzewczymi o konstrukcji minimalizującej prądy powietrzne, bez zintegrowanego systemu filtracji? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
69. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 2 

filtrami w urządzeniu? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
70. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 

koszykiem na podstawie jezdnej umożliwiającym odłożenie przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
71. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 18 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta o 

4 zakresach temperatury: 32,38,43 +/-1.5% i temp otoczenia? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
72. GRUPA – 19 poz. 2 pkt. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia do ogrzewania pacjenta z 

podwójnym systemem zabezpieczeń: pierwsze 46 +/-3 st. C na końcu węża, drugie wyższa niż 56 st. C na wyjściu z 
urządzenia? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
73. GRUPA – 19 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. Nr 2 do osobnego pakietu? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
74. Grupa nr 2 pkt. 18 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu z systemem indywidualnej blokady kół 

zamiast wymaganego centralnego systemu blokowania kół aparatu? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
75. Dotyczy grupa 14, poz. 1: czy Zamawiający dopuści optykę histeroskopową o długości 300 mm? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
76. Dotyczy grupa 14, poz. 10: czy Zamawiający dopuści pojemni sterylizacyjny – wanna o wymiarach zewnętrznych 

475x272x100 mm, pokrywa pojemnika z bezobsługowym filtrem typu Bio-Barrier? Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
77. Dotyczy grupa 14, poz. 11: czy Zamawiający dopuści kosz druciany o wymiarach 405x245x50 mm? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 
78. Dotyczy grupa 14, poz. 12: czy Zamawiający dopuści silikonową matę niebieską o wymiarach 440x250? Pozostałe 

parametry bez zmian. 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 



79. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Oferowany parametr 
jest korzystniejszy dla Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
80. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o podstawie jezdnej o wymiarach 938mm 

x 568 mm oraz wcięciu od stron bocznych o głębokości 80mm, ułatwiającym wygodny dostęp dla chirurga? 
Oferowane parametry z uwagi na mniejsze gabaryty podstawy są korzystniejsze dla Zamawiającego.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
81. GRUPA – 7 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o pozycji maksymalnej 1240mm? 

Oferowany parametr jest korzystniejszy dla Zamawiającego.  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
82. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 

690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
83. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach użytkowych szuflady (przy 

wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
84. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z szufladami wyposażonymi w 

wyjmowane podziałki z plexi, dzielące szufladę na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
85. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy 

o wysokości 60mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
86. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, 

wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
87. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości 

układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
88. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 2 odcinki szyny 

instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, których sposób 
wykonania nie wymaga użycia łącznika z tworzywa celem połączenia z korpusem wózka? Szyna wózka nie jest 
zintegrowana z korpusem tj. nie tworzy jednolitej całości, ale jest na trwałe przymocowana do korpusu. Poniżej 
oferowane rozwiązanie.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

89. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym stelaż nadstawki wykonany 

jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (3040, bez kanałów montażowych umożliwiającym zmianę regulacji 

wysokości szyny instrumentalnej? Doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria nie wymaga przeróbek 

technologicznych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

90. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady 

z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do ściany 

bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

91. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w koszyk na akcesoria 

o wymiarach: 311x226x255mm?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

92. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na 

rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

93. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do 

przetaczania wykonany z rurki fi 20mm, ze stali nierdzewnej niemalowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

94. GRUPA – 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria 

montowane są w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób, tj za pomocą specjalnych uchwytów ze stali 

nierdzewnej indywidualnie dobieranych w zależności od rodzaju akcesorium? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 



95. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 

690x700x985mm (wymiar blatu 650x600mm), z szafką o wymiarach 650x600x820mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

96. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka o wymiarach użytkowych szuflady (przy 

wysokości frontów 3x156mm): 500x484x93 mm, (przy wysokości frontu 1x234mm): 500x484x173 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

97. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka z szufladami wyposażonymi w 

wyjmowane podziałki z plexi, dzielące szufladę na 8 części (możliwość regulacji wielkości części)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

98. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, którego blat wyposażony jest w bandy 

o wysokości 60mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

99. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat boczny o 

wymiarach 474x500mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

100. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w korpus wykonany 

z pojedynczej blachy, z frontem wykonanym z podwójnej blachy z wypełnieniem materiałem wygłuszającym, 

minimalizującym wibracje, absorbującym drgania, tworzący barierę akustyczną dla różnych częstotliwości – w 

postaci „plastra miodu”? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

101. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt typu C, 

wykonany ze stali nierdzewnej niemalowanej? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

102. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysokiej jakości 

układ jezdny złożony z kółek fi 100mm (odboje nad kołami w formie krążków z tworzywa)? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

103. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w blat ze stali 

nierdzewnej lub z ABS, ale bez możliwości zdjęcia celem wymiany? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 lub z ABS.  

104. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 4 odcinki szyny 

instrumentalnej do montowania wyposażenia dodatkowego wykonane ze stali kwasoodpornej, których sposób 

wykonania nie wymaga użycia łącznika z tworzywa celem połączenia z korpusem wózka? Szyna wózka nie jest 

zintegrowana z korpusem tj. nie tworzy jednolitej całości, ale jest na trwałe przymocowana do korpusu. Poniżej 

oferowane rozwiązanie.  

 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

105. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym stelaż nadstawki 

wykonany jest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (3040, bez kanałów montażowych umożliwiającym zmianę 

regulacji wysokości szyny instrumentalnej? Doposażenie wózka w dodatkowe akcesoria nie wymaga przeróbek 

technologicznych 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

106. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na 

odpady z tworzywa sztucznego w formie kosza kolanowego wykonanego z tworzywa, montowanego na stałe do 

ściany bocznej wózka, z pokrywą otwieraną góra/dół (nie wahadłową)? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

107. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w koszyk na 

akcesoria o wymiarach: 311x226x255mm?  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

108. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na 

rękawiczki o wymiarach: 138x106x251mm 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

109. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w 1x miskę na 

odpadki ze stali nierdzewnej o pojemności 3 litry? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

110. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do 

przetaczania wykonany z rurki fi 20mm, ze stali nierdzewnej niemalowanej? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

111. GRUPA – 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe akcesoria 

montowane są w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób, tj za pomocą specjalnych uchwytów ze stali 

nierdzewnej indywidualnie dobieranych w zależności od rodzaju akcesorium? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

112. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w stelaż wykonany z 

profili zamkniętych o przekroju 30x30 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

113. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości całkowitej 1615mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

114. GRUPA – 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o głębokości 720mm, przy założeniu 

że stół ma posiadać odbojniki ochronne nad kołami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

115. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu wyposażonego w stelaż wykonany z 

profili zamkniętych o przekroju 30x30 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

116. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości całkowitej 1165mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

117. GRUPA – 11 poz. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o głębokości 670mm, przy założeniu 

że stół ma posiadać odbojniki ochronne nad kołami? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

118. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w jeden uchwyt do 

prowadzenia? Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to prosimy o dopuszczenie stolika o długości 

całkowitej (długość podana z uchwytami) – 975mm.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w jeden uchwyt. 

119. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w blat dolny o 

wymiarach 364x743mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

120. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o wysokości 850mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

121. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika, w którym uchwyt wykonany jest z 

rurki fi 20mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

122. GRUPA – 11 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika wyposażonego w wysokiej jakości 

układ jezdny złożony z kółek w obudowie z tworzywa sztucznego, kółka fi 80mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

123. Załącznik nr.5, grupa 9, punkty 1-18, Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego 

wideolaryngoskopu: 
Lp Wymagane parametry medyczno-

techniczne 
 

Parametr 

wymagany 

TAK/NIE 

Parametr oferowany Punktacja Przyznane pkt. 

(wypełnia 

Zamawiający) 

1.  Video laryngoskop bezprzewodowy 

ze zintegrowanym kolorowym 

wyświetlaczem LCD o przekątnej 

nie mniejszej niż 2,5 ‘’ 

TAK, podać Rękojeść wideolaryngoskopu z torem 

wizyjnym, bezprzewodowa ze 

zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem  

o przekątnej 2,4”. 

  

2.  Wyświetlacz LCD obrotowy w  
płaszczyźnie pionowej z zakresem 
regulacji min 45 stopni 

TAK, podać Brak możliwości obracania 

wyświetlacza.Wyświetlacz umieszczony w 

stałej pozycji. 

 
 

3.  Kamera CMOS TAK Wyposażony w kamerę CMOS   

4.  Źródło światła: LED 
TAK Posiada żródło światła LED   

5.  Wskaźnik pozostałego czasu 

działania baterii TAK / NIE 
Wideolaryngoskop wyposażony we 

wskaźnik pozostałego czasu działania 

baterii 

TAK – 2pkt 
NIE – 0pkt 

 

6.  Urządzenie zasilane baterią litową 

o standardowym czasie działania 

nie krótszym niż 250 min. 

TAK 
Zasilany trzema bateriami AAA, w zestawie 

z 4 kompletami baterii pozwalającymi na 

ponad 320 min ciągłej pracy urządzenia 

250 minut – 0 
pkt 

Powyżej 250 
minut - 2 pkt 

 



7.  Wizualny wskaźnik konieczności 

wymiany baterii 
TAK Urządzenie posiada wskaźnik konieczności 

wymiany baterii 

  

8.  Waga urządzenia nie większa niż 

250g 

TAK, podać Waga urządzenia z łyżką około 230g   

9.  
Ochrona przed wnikaniem wody 

min IPx7 

TAK, podać Brak możliwości maczania urządzenia. 

Dezynfekcja za pomocą wycierania 

husteczkami nasączonymi alkoholem. 

  

10.  Dostępne łyżki sterylne 

jednorazowego użytku w 

rozmiarze: 1,2,3,4 

TAK, podać Łyżki dostępne w rozmiarach 1,2,3   

11.  

Dostępne łyżki przeznaczone do 

stosowania w trudnych i bardzo 

trudnych intubacjach w rozmiarze 3 

TAK, podać Łyżki w rozmiarze 3 z kanałem roboczym 

lub bez, do wyboru Zamawiającego. 

Łyżki posiadające kanał prowadzący rurkę 

intubacyjną są przeznaczone do trudnych i 

bardzo trudnych intubacji, znacząco 

ułatwiają intubację oraz skracają czas jej 

trwania 

 

 

12.  Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu 

awarii aparatu w okresie 

gwarancyjnym i pogwarancyjnym 

max 72h w dni robocze 

TAK TAK, Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu 

awarii aparatu w okresie gwarancyjnym i 

pogwarancyjnym max 72h w dni robocze 

  

13.  W przypadku naprawy powyżej 3 

dni poza siedziba zamawiającego 

zapewnić urządzenie zastępcze o 

zbliżonych parametrach i 

funkcjonalności 

TAK TAK, w przypadku naprawy powyżej 3 dni 

poza siedziba zamawiającego zapewnić 

urządzenie zastępcze o zbliżonych 

parametrach i funkcjonalności 

  

14.  Szkolenie personelu w zakresie 

obsługi urządzenia min. jedno 

TAK TAK, Szkolenie personelu w zakresie 

obsługi urządzenia 

  

15.  Urządzenie fabrycznie nowe 

gotowe do użycia 

TAK TAK, urządzenie fabrycznie nowe, rok 

produkcji 2020, wyprodukowane w USA 

  

16.  Instrukcja obsługi w języku polskim 

(z dostawą) 

TAK TAK   

17.  Serwisant adres, kontakt 
TAK, podać 

Biameditek, Elewatorska 58, 15-620 

Białystok 

  

18.  Gwarancja min. 24 miesięcy z 

bezpłatnymi przeglądami w okresie 

gwarancyjnym łącznie z wpisem do 

paszportu i bezpłatną wymiana 

części przewidzianą przez 

producenta 

TAK, podać 

36 miesięcy gwarancji 24 m-ce – 0pkt 

Powyżej 24m-

cy – 1pkt z 

każdy miesiąc 

dodatkowo 

 

Suma przyznanych pkt:  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

124. Dotyczy:  Kolumna artroskopowa z wyposażeniem gotowy do użycia fabrycznie nowy rok produkcji     2019 lub 

2020 - 1 – kpl Źródło światła LED Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła LED z funkcją 

ICG (obrazowania z kontrastem zieleni indocjaninowej- obrazowania w bliskiej podczerwieni) oraz możliwością 

podświetlenia moczowodów za pomocą wrzecion światłowodowych wprowadzanych do cewników do szynowania 

moczowodów  o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne? 

 Źródło światła LED-1szt. 

1 

Urządzenie wytwarzające światło umożliwiające oświetlenie pola operacyjnego z użyciem następujących 

trybów:  

- Światło widzialne (tryb White Light (Światło białe)),  

- Fluorescencja w bliskiej podczerwieni oraz  

- Transiluminacja w bliskiej podczerwieni . 

2 Obsługa trzech różnych trybów przy użyciu zieleni indocyjaninowej ICG 



3 Urządzanie posiadające laser emitujący fale o długości 808 nm i laser emitujący fale o długości 830 nm 

4 Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD  

5 
Urządzenie wyposażone w funkcję automatycznego przejścia w stan czuwania w przypadku odłączenia 

optyki  od światłowodu, zabezpieczającą przed poparzeniem ciała pacjenta 

6 Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.  

7 Tryb gotowości standby 

8 Menu urządzenia w języku polskim 

9 
Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację trybu automatycznie dostosowującego ustawienia źródła 

światła 

10 Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów 

11 
Możliwość podłączenia dwóch wrzecion światłowodowych  umożliwiających śródooperacyjne podświetlanie 

moczowodów 

12 Możliwość włączenia i wyłączenia źródła światła z poziomu głowicy kamery 

13 Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 

14 Klasyfikacja urządzenia laserowego zgodnie z normą IEC 60825-1:2014, 

15 Urządzenie laserowe klasy 1M 

16 Wskaźnik na wyświetlaczu potwierdzający aktywację lasera  

17 Zakres światłowodów od 2 mm do 6,5mm 

18 Wymiary: 31,8 cm szer., x12,1 cm wys. X 42,7 cm dł. 

19 Waga 7,3 kg 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

125. Sterownik kamery 4K Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterownika kamery, głowicy i obiektywu 

4K z funkcją obrazowania w bliskiej podczerwieni o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

 

  Endoskopowa kamera 4K -1szt. 

1 
Wodoszczelna głowica kamery wyposażona w 4 programowalne przyciski; (długie przyciśnięcie, krótkie 

przyciśnięcie) 

2 
Kolorowy ekran dotykowy umożliwiający dostęp do różnych menu (regulacji stopnia jasności, zoomu i 

balansu bieli) 

3 Migawka automatyczna: od 1/60 do 1/22 478 sekundy 

4 Rozdzielczość kamery 4K UHD 

5 System skanujący : w poziomie 135,00 kHz, w pionie: 60kHz 

6 Elektroniczne doświetlenie obrazu: regulacja 8-stopniowa 

7 
Wbudowane programy specjalistyczne  9: artroskopia, cystoskopia, ENT/czaszka, endoskop giętki, 

histeroskopia, laparoskopia, laser, mikroskop, standard 

8 
 Endoskopowa wizualizacja w bliskiej podczerwieni, do użycia z ICG (zieleń indocjaninowa), bezpośrednia 

współpraca ze źródłem światła LED 

9 
Wyświetlanie obrazu w trybie kontrastowym (obraz z fuoryzującym środkiem ICG 

oznaczonym kolorem białym; pozostałe obszary obrazu są ciemne) 

10 Wyświetlanie obrazu w trybie świata  białego z fluoryzującym środkiem ICGoznaczonym kolorem zielonym 

11 
System światłowodów emitujących światło podczerwone, podświetlające drogi moczowe, bezpośrednia 

współpraca ze źródłem światła LED 

12 
Funkcja umożliwiająca automatyczną regulację ustawień światła w celu uzyskania optymalnej wydajności 

wiązki światła 

13 Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1080p (HDTV), 4K UHD (3840 x 2160)) 

14 Wyjścia cyfrowe HDMI 2.0  – 2szt. 

15 
Możliwość integracji kamery z LEDowym źródłem światła umożliwiające korzystanie z programów 

dodatkowych 

16 Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym urządzenia. 

17 Możliwość sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła z głowicy kamery 

18 Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 

19 Waga głowica kamery - 0,5 kg 

20 Waga konsoli kamery - 5,44 kg 

21 Przewód głowicy kamery - długość 3,05m 



22 Wymiary konsoli kamery: 33,02 cm szer.x11,32 cm wys. X 42,23 cm głęb. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

126. Archiwizator medyczny Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego rejestratora medycznego o 

poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

 

  Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarządzania danymi-1szt. 

1 uchylny dotykowy panel (8-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT LCD) zastępujący klawiaturę 

2 wyświetlanie obrazu w obrazie (funkcja PIP), obrazu przy obrazie (PbP) 

3 Możliwość wyświetlenia i ukrycia obrazu  w trybie PIP za pomocą jednego przycisku 

4 Możliwość nagrywania dwóch strumieni wideo w trybie zsynchronizowanym lub niezależnym 

5 personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji 

6 
możliwość utworzenia wielu kont użytkowników łatwo rozpoznawalnych dzięki wgranym zdjęciom / ikonom na 

ekranie głównym 

7 współpraca z drukarką: możliwość ustawienia drukarki według własnych preferencji z poziomu SDC 3 

8 lista bezpieczeństwa chirurgicznego z możliwością konfiguracji przez użytkownika  

9 zapis dźwięku i komentarzy głosowych 

10 
Możliwość sterowania głosowego rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi podłączonymi do 

systemu 

11 Możliwość sterowania rejestratorem i wybranymi urządzeniami medycznymi poprzez pilota 

12 Wyświetlanie na ekranie statusu wybranych urządzeń chirurgicznych 

13 

Obraz: rozdzielczość:  NTSC: 640 × 480 PAL: 768 × 576 ,XGA: 1024 × 768, SXGA: 1280 ×1024,High 

Definition 720: 1280 × 720,High Definition 1080: 1920 × 1080; Format: Bitmapa (BMP), Joint Photographic 

Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), 

Portable Network Graphics (PNG) 

14 Dźwięk: Wejście/wyjście:  Liniowe wejście/wyjście stereo i zestawu słuchawkowego1 wyjście głośników 

15 
Wejścia wideo: 2xS-Video, 1xsygnał kompozytowy: (NTSC) 720x480, (PAL) 720x576; 2xDVI, 2x 

RGBHV(przez złącza DVI-I), SXGA1280x1024, (XGA)1024x768, (720p)1280x720, (1080p)1920x1080 

16 Wyjścia wideo: 1xS-Video, 1x sygnału kompozytowego, 2xDVI i 2x RGBHV (poprzez złącza DVI-I) 

17 Dwa niezależne kanały wideo:  możliwość jednoczesnej rejestracji sygnałów z dwóch źródeł 

18 
Opcje zapisu obrazów i sekwencji wideo: wbudowany dysk twardy (zapis automatyczny), płyta (CD lub DVD), 

pamięć USB, iPad, lokalizacje sieciowe 

19 Możliwość uruchomienia streamingu: przesyłanie obrazu wideo poprzez sieć 

20 Możliwość ustawienia trzech trybów prędkości transmisji strumienia w streamingu 

21 Możliwość nagrywania w formatach : MPEG 2 i MPEG 4 (wysoka rozdzielczość) 

22 Możliwość przeglądania plików wideo oraz zdjęć na wbudowanym ekranie  

23 Moduł obsługi DICOM 

24 Pilot zdalnego sterowania urządzeniami 

25 Możliwość głosowego sterowania urządzeniami 

26 Wbudowany twardy dysk o pojemności 1Tb (zapis automatyczny) 

27 Możliwość zapisania 500 przypadków 

28 Obsługa sieci: Ethernet 10/100/1000 Mb/s,  

29 Obsługa Wifi 

30 Praca w szpitalnej sieci komputerowej: zapis danych na serwerze FTP lub DICOM 

31 Możliwość wysyłania plików video oraz zdjęć do serwera plików w celu przechowywania długoterminowego 

32 Masa całkowita: 10,2kg 

33 31.75cm (szer.) × 41.91cm (głęb.) × 18.42cm (wys.) 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

127. Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania cyfrowego 

rejestratora medycznego bez tabletu sterującego, jako rozwiązanie równoważne? Cyfrowy rejestrator medyczny 

posiada więcej funkcji, miedzy innymi lista bezpieczeństwa chirurgicznego oraz profile użytkowników wraz z 

przypisaniem ustawień urządzeń. Dodatkowo wbudowany dysk twardy z pojemnością 1 TB z automatycznym 

zapisem w archiwum bez konieczności używania dodatkowego urządzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

128. Głowica kamery 4K z funkcją obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG Czy Zamawiający dopuści 

możliwość zaoferowania głowicy kamery z 4 przyciskami dającymi możliwość przypisania  8 funkcji jednoczesnego 

sterowania, jako rozwiązanie równoważne?  



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

129. Monitor medyczny 4K Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitora medycznego 4K 32” o 

poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

 

  Medyczny monitor 4K 32”-1szt. 

1 Rozdzielczość obrazu min.4096 x 2160 

2 Matryca monitora LCD z podświetleniem LED - typ panelu wyświetlacza LCD: IPS-Pro TFT AM LCD 

3 Przekątna ekranu min. 32”, ekran panoramiczny 

4 Rozmiar plamki: 0.1704 x 0.1704 mm 

5 Jasność: 525 cd/m² standard 

6 Kontrast: 1500:1 standard 

7 
Prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności chirurgicznych (temperatura barwowa) 10 

specjalności 

8 
Wbudowane efekty cyfrowe typu PIP (obraz w obrazie), POP (obraz na obrazie), PBP (obraz przy obrazie), 

zatrzymanie obrazu, powiększenie/dopasowanie obrazu  - minimum 4 efekty. 

9 Dwustronna powłoka antyrefleksyjna  

10 Twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H  

11 Możliwość wprowadzania niestandardowej nazwy użytkownika wyświetlanej podczas uruchamiania monitora  

12 Sterowanie monitorem poprzez pokrętło i 4 przyciski na panelu przednim  

13 Wejścia.:(x1) DVI-I; (x1) HDMI 1.4; (x1) HDMI 2.0 

14 
Format obrazu.: DVI do 1920x1080p - 60hz; HDMI 1.4 do 1920x1080p - 60Hz; HDMI 2.0 do 4096 x 2160p - 

60Hz 

15 Wyświetlana ilość kolorów – 1073 milionów (10–bit) 

16 Możliwość regulacji kolorów: czerwony, zielony, niebieski 

17 Regulacja ustawień obrazu: jasność, kontrast, faza, nasycenie, ostrość obrazu, ostrość video 

18 Możliwość zatrzymania obrazu (freeze frame) 

19 Zużycie energii: 85W  

20 Wymiary: 756.7 x 453.07 x 77.2mm (szerokość × wysokość × głębokość)  

21 Otwory montażowe standard VESA – 100mm×100mm 

22 Zasilanie: AC 100-240V 50/60Hz 2.5A - 1.5A 

23 Waga netto monitora: 10,5 kg  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

130. Monitor medyczny 4K 32’’ Czy Zamawiający wymaga aby monitor posiadał osłonę matrycy, celem ochrony przed 

przypadkowym uszkodzeniem? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby monitor posiadał osłonę matrycy. 

131. Konsola do obsługi shavera Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania jednej konsoli do shavera i 

waporyzacji o poniższych parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

  

 Konsola shavera i wpaoryzacji-1 szt 

1 Częstotliwość pracy generatora RF: 200kHz 

2 Moc cięcia (CUT): zakres pracy 30W - 380W, min. 11 poziomów mocy 

3 Funkcja modulacji siły cięcia 

4 

5 
Maksymalna moc wyjściowa koagulacji (COAG)  - 120W, 3 poziomy mocy 

6 Średnica elektrod: 2.5/3.5/4.0mm 

7 Obsługiwane przez konsolę  elektrody z ręcznym sterowaniem 

8 Elektrody jednoczęściowe 

9 

10 

Elektrody z wbudowanym przewodem sterującym (długość min.3m), automatycznie rozpoznawane 

przez konsolę 

11 Dostępne elektrody do małych stawów oraz do artroskopii biodra (długość 180mm)  

12  Możliwość wyginania elektrod w zakresie 0-45° (±7°)  

13 
 System rozpoznawania metalu w pobliżu elektrody – minimalizacja uszkodzeń optyk 

artroskopowych przez działającą elektrodę  



14 Możliwośc podłączenia shavera artroskopowego 

15 Automatyczne rozpoznawanie shavera przez konsolę - dobór optymalnych nastaw  

16 Jednorazowe ostrza shavera o średnicach kodowanych kolorem uchwytu ostrza w zakresie 2.0 - 

5.5mm - automatycznie rozpoznawane przez konsolę (technologia RFID)  

17 Możliwowść pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym i bezprzewodowym 

18 Komunikaty o błędach  i usterkach wyświetlane na panelu przednim urządzenia 

19 
Programowanie profili użytkowników – indywidualne ustawienia parametrów pracy elektrod, 

shavera i sterownika nożnego  

20 Urządzenie wyposażone w gniazdo USB umożliwiające aktualizację programów użytkownika  

21 Możliwość pracy w systemie zintegrowanej sali operacyjnej 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

132. Rękojeść shavera Czy Zamawiający dopuści  możliwość zaoferowania uchwytu shavera  o poniższych 

parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

 

1 Uchwyt shavera 4 szt 

2 Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę. 

3 Zakres obrotów do 12000 obr/min 

4 Oscylacje do 3000 ocykli/min 

5 Programowalne przyciski sterujące na uchwycie  

6 Mocowanie ostrzy w systemie zatrzaskowym 

7 Zakres regulacji siły ssania 0-100% 

8 Obrotowy króciec kanału ssania 

9 Napęd bezobsługowy – nie wymaga smarowania 

10 Wyposażony w silnik bezszczotkowy 

11 Urządzenie wodoodpornye, zabezpieczenie wtyku elektrycznego dedykowanym zamknięciem 

12 Możliwość sterylizacji w autoklawie 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

133. Pompa Artroskopowa Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pompy artroskopowej o poniższych 

parametrach, jako rozwiązanie równoważne?  

 

1 Pompa dwurolkowa artroskopowa-1szt 

2 
Pompa dwurolkowa, rolki napływu i odpływu ukryte wewnątrz urządzenia, zabezpieczone przed 

przypadkowym uszkodzeniem 

3 Menu pompy w języku polskim 

4 Możliwość pracy w torze napływu (jednotorowym) lub w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) 

5 Dreny w postaci szybko montowanych kaset 

6 Dreny kodowane kolorami osobno dla toru napływu i odpływu 

7 
Możliwość podłączenia jednoczesnego kaniuli, shavera i elektrody do waporyzacji za pomocą 

dedykowanych i opisanych drenów 

8 Możliwość podłączenia kaset dziennych 

9 
Kolorowy ekran dotykowy, kąt widzenia 160 stopni, przekątna  6,5 cala, rozdzialczość 640 x 480, 

skala kolorów 16-bitowy 

10 Możliwość podłączenia przełącznika ręcznego lub  przełącznika nożnego  

11 Możliwość konfigurowania indywidualnych profili użytkowników 

12 
Min. 4 prekonfgurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe 

stawy 

13 
Brak konieczności każdorazowej kalibracji pompy dzięki możliwości wyboru prekonfigurowanych 

kombinacji osprzętu (optyki i płaszcza) 

14 
Funkcja pozwalająca na zmianę typu używanego osprzętu w trakcie zabiegu bez konieczności 

kalibracji pompy 

15 Zakres ciśnienia: 0-150mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg 

16 Dokładność pomiaru ciśnienie  ≤ 1% 

17 Możliwość zintegrowania pompy z shaverem, waporyzatorem 

18 Przepływ 0-100% z możliwością regulacji co 10% 



19 Funkcja opróżniania stawu 

20 
Możliwość podłączenia zasilania dwóch dodatkowych urządzeń medycznych z konsoli pompy za 

pomocą 2 gniazd wyjścia zasilania sieciowego AC 240V 

 Zestaw kaset w torze napływu i odpływu – (opakowanie - 10 szt) 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

134. Optyki artroskopowe z płaszczem i trokarem Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową 4K 30st, 4,0mmm 

długość 140mm, szeroki kąt, HD z dedykowanym płaszczem i trokarem do optyki jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

135. Optyki artroskopowe z płaszczem i trokarem Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową 4K 30st, 4,0mmm 

długość 165 mm, szeroki kąt, HD z dedykowanym płaszczem i trokarem do optyki jako rozwiązanie równoważne? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

136. Światłowody Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Światłowód wyposażony w sensor informujący 

kompatybilne źródło światła o odłączeniu optyki  od światłowodu; funkcja zabezpieczającą przed poparzeniem ciała 

pacjenta, jako rozwiązanie równoważne?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

137. Kontener do sterylizacji optyki i swiatłowodu Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kontenera 

sterylizacyjnego (wanienka do sterylizacji optyki i światłowodu) z przezroczystą, perforowaną pokrywką, zamykaną 

plastikowymi klipsami, jako produktu równoważnego do parametrów opisanych w punktach 120?  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

138. Wózek aparaturowy Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wózka aparaturowego o poniższych parametrach, 

jako rozwiązanie równoważne?  

 

 

Wózek aparaturowy 

1.   Wózek aparaturowy z atestem medycznym 

2.  Jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół 

3. Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm 

4.   Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami 

5. 

W komplecie/ zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, możliwość montażu 

dodatkowego uchwytu monitora po lewej lub prawej stronie wózka, uchwyt boczny dla pompy 

laparoskopowej, uchwyt do butli CO2, wieszak na worki z płynem do irygacji, możliwość umieszczenia 

okablowania w ramie wózka, możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez 

konieczności użuwania dodatkowych przedłużaczy,  

6.   Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm  

7.   Możliwośc ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach 

8.   Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

139. Źródło światła Czy Zamawiający wymaga aby źródło światła było kompatybilne ze wszystkimi  światłowodami 

dostępnymi na rynku różnych producentów  Smith & Nephew (Dyonics)/Stryker/Olympus®/ACMI®/ Storz®? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 

140. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności 

reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

141. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 8: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 5% wartości brutto 

niezrealizowanej części umowy wskazaną w ofercie Wykonawcy do przetargu, o którym stanowi §2 niniejszej 

umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub w przypadku konieczności wypowiedzenia 

umowy przez Zamawiającego z winy leżącej po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

142. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy 

w zakresie zapisów § 2 ust. 3 W przypadku opóźnienia z dostawą Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy dzień opóźnienia z zastrzeżeniem 

§10 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie towarów. Kary umowne nie 

wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Sporządził: St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektor SPZOZ w Sokółce 

                               Jerzy Kułakowski 


