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Dotyczy :  DAM.230/0085/2021/CSK  
Zestaw do badań laryngologicznych (narzędzia do badania laryngologicznego – 1 zestaw, lampa 
typu Clar – 1 szt., przenośny fiberoskop – 1 szt.) – 2 zestawy 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

 
Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego zestawu 
jednorazowych bronchofiberoskopów intubacyjnych o następujących parametrach: 
 
Punkty 1 – 70: 
 
Kolorowy monitor LCD kompatybilny z jednorazowymi bronchoskopami opisanymi poniżej  
Monitor pełni funkcję wyświetlacza, procesora oraz źródła światła 
Wyświetlacz 12,8 cala o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, Full HD 
Zasilanie sieciowe 230V / 50Hz oraz z wewnętrznego akumulatora 
Akumulator litowo-jonowy pozwalający na min. 3 godzin pracy aparatu. 
Informacja na ekranie o pozostałym  czasie pracy na akumulatorze 
Monitor wyposażony w dwa złącza USB 3.0 umożliwiające transfer plików do przenośnej 
pamięci  
Złącze HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu na zewnętrznym ekranie  
Monitor wyposażony w rozkładany wspornik  umożliwiający ustawienie sprzętu na dowolnej 
płaszczyźnie oraz wyposażony w dedykowany adapter umożlwiający zamontowanie monitora 
na dowolnym stojaku do płynów infuzyjnych  
Możliwość nagrywania filmów i wykonywania zdjęć odpowiednio w formacie (mp4/png) 
Możliwość podglądu na ekranie zarejestrowanych plików zdjęć i nagrań video oraz 
zarządzania danymi 
Możliwość sporządzenia raportu medycznego/raportu z konsultacji  z poziomu urządzenia, 
późniejszą edycję i wydruk na drukarkę 
Możliwość aktualizacji oprogramowania w przypadku pojawienia się jego nowszej wersji 
WFI Obsługuje standardy IEEE 802.11ac/a/b/g/n 
LAN Złącze Ethernet RJ45, 10/100/1000 Mbp 
Złącze wideo HDMI/DVI/USB  
Regulacja jasności oraz kontrastu 
Wbudowana pamięć 32GB 
Masa 2,7 kg 
Wymiary monitora: Szerokość 331 mm (13,03"), Wysokość 215 mm (8,46"), Grubość 52 mm 
(2,05") 
Przechwytywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów jest uruchamiane z poziomu monitora 
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Monitor kompatybilny z jednorazowymi: bronchofiberoskopami, rhinolaryngoskopami, 
cystoskopami oraz rurkami jedno i dwuświatłowymi z kamerą 
 
Parametry oferowanych endoskopów: 
 
Endoskop jednorazowy dla jednego pacjenta, sterylny, z kanałem lub bez do wyboru przez 
zamawiającego 
Technologia video (kamera, źródło światła) 
Pole widzenia 85 
Głębia ostrości 6-50  mm (+/- 2 mm) 
Maksymalna średnia 3,5 mm (Slim) oraz 5,5 mm (Intervention) 
Oświetlenie LED 
Długość części roboczej  300 mm(Slim) lub 350 mm (intervention) 
Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie  sekcją giętą części roboczej 
Zakres  regulacji: do góry 130°/ do dołu  130°  
Kanał roboczy  o średnicy 2.2 (wersja intervention) lub brak kanału roboczego (wersja SLIM)   
Możliwość odsysania i wprowadzenia narzędzi poprzez kanał roboczy 
Endoskop występujący w dwóch rozmiarach: Slim oraz intervention do wyboru przez 
zamawiającego 

 

 
 
 
Zestaw jednorazowych rhinolaryngoskopów jest całkowicie mobilny, gdyż nie posiada wieży 
endoskopowej, wózka, zewnętrznego źródła światła (ma wbudowane własne na końcu 
dystalnym), szyny mobilnej z zasilaniem. 
 
Rhinolaryngoskopy są jednorazowe, zapakowane pojedynczo, przechowywane w pudełkach 
kartonowych, nie wymagają przechowywania w walizce transportowej lub specjalnej szafie 
oraz nie podlegają sterylizacji. 
 
Zgodnie z wytycznymi krajowymi ds. zwalczania COVID-19 jaki i powszechnie dostępnymi 
światowymi rekomendacjami środowisk naukowych i lekarskich, zalecanym sprzętem do 
bronchoskopii w trakcie pandemii SARS-CoV-2 są rhinolaryngoskopy  jednorazowe. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w związku z tym, że Umowa dotacji nie dopuszcza 
zakupu sprzętu jednorazowego.  
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Pytanie 2. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia Zamawiający wyrazi zgodę 

na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 3 dni roboczych  do 5 dni roboczych a w 

przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych spoza granicy do 14 dni roboczych?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §4, pkt. 4: 

4. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. 

Naprawy wykonywane będą w terminie do 3 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia  

wady/awarii przez przedstawiciela Wykonawcy, chyba że przeciwstawia się temu istota 

wady, wówczas strony ustalą termin i miejsce wykonania tej naprawy. 

 

Pytanie 3. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych z tytułu nieterminowej 

naprawy gwarancyjnej w przypadku kiedy wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o tej samej 

funkcjonalności?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów umowy w §6, pkt. 1.2): 

2) za nieterminową naprawę urządzenia/modułu lub wymianę urządzenia/modułu na 

nowe w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu Umowy określonej w § 2 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia chyba, że Wykonawca dostarczy sprzęt 

zastępczy w terminach określonych w §4 pkt. 4 i 5; 

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu z 48h do 3 dni roboczych? 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5. Czy Zamawiający w punkcie 66, załącznika nr 1, zaakceptuje zaoferowanie lampy 

czołowej o wadze wraz z akumulatorami 258 g? 

Odp.:  Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje pkt. 66:  

66. 
Waga z akumulatorem/akumulatorami 

max. 250 g 260 g 

TAK 
 

 

Pytanie 6. Czy Zamawiający w punkcie 61, załącznika nr 1, zaakceptuje zaoferowanie lampy 

czołowej wyposażonej w niezdejmowalne lusterko? 

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt. 61 załącznika 

 

 

 

 

 


