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    Warszawa, dnia  07.09.2022r. 

                        

Dotyczy:  DAM.230.0061.20222.CSK 

Przedmiot: Aparatura endoskopowa – 1 zestaw 

 

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania: 

Pytanie 1 Dotyczy Lp. 215 

Czy Zamawiający dopuści zmiękczacz z zaawansowanym cyfrowym systemem sterowania 

zapewniającym wydajną i optymalną pracę urządzenia? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje parametr, nadając mu brzmienie: 

215. Elektroniczne sterowanie objętościowe 
Cyfrowy system sterowania 

Tak 
 

 

Pytanie 2 Dotyczy Lp. 219 

Czy Zamawiający dopuści zmiękczacz z minimalnie mniejszym przepływem nominalnym równym 1,68 

m3/h? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje parametr, nadając mu brzmienie: 

219. Przepływ nominalny przy wymieszaniu 
do twardości 8od: min. 2 m3/h 1,6 m3/h 

Tak 
 

 

Pytanie 3 Dotyczy Lp. 221 

Czy ze względu na to, że producent oferowanego zmiękczacza nie podaje poboru mocy w trakcie pracy 

Zamawiający odstąpi od tego wymogu?  

 Oferowany zmiękczacz jest wysokiej klasy oraz spełnia wszystkie standardy dla tego typu urządzeń. 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i wykreśla parametr 221: 

221. Pobór mocy w trakcie pracy: max. 6 W Tak  

 

Pytanie 4 dotyczy wzoru umowy, par 4, pkt 9. 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek 

użytkowania nie zgodnie z instrukcją obsługi.  

Odp.: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe na skutek 

użytkowania nie zgodnie z instrukcją obsługi. 
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Pytanie 5 – dotyczy zapisów umowy oraz Formularza parametrów technicznych  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z rokiem 
produkcji 2021 r 
 
Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym 
odpowiedzialność  gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty 
instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność 
produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.  
 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, tj. akceptuje zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego również z 

rokiem produkcji 2021 r., jednak preferuje sprzęt wyprodukowany w 2022 r. 

Pytanie 6 – dotyczy zapisów umowy oraz Formularza ofertowego 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu 
(stawka vat 23%) tj. np.: elementy wyposażenia wózka medycznego, uzdatniacz do myjni, czytnik 
systemem monitorująco-raportujący , które nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, oraz wyrazi zgodę na dodanie wiersza w formularzu 
cenowym dla produktów z różną stawką vat tj. (8% i 23%) ?  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę  

 
Pytanie 7 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 2 c) 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
2. W zakres gwarancji wchodzą, w szczególności:  
c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - 

zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego.  

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 
użytkowania. Obowiązek naprawy, wynikający z nieprawidłowego użytkowania byłby naruszeniem 
zasady równości stron umowy. 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Par. 4 ust. 2 c) wzoru umowy, nadając mu 

brzmienie: 

c) bezpłatne naprawy gwarancyjne, transport, dojazdy oraz wszystkie wymieniane części zamienne - 

zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Zamawiającego. 

 
Pytanie 8– dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
5.Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot Umowy jest używany. Naprawy 

wykonywane będą w terminie do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części 

zamiennych z zagranicy lub naprawy poza granicami RP do 12 dni roboczych  od dnia poinformowania 

Wykonawcy o wadzie/awarii przez przedstawiciela Zamawiającego, chyba że przeciwstawia się temu 

istota wady, wówczas Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć termin wykonania 

naprawy. Wydłużenie terminu wymaga złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w formie 

pisemnej.  
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Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. Postanowienie ust. 5 przewiduje możliwość 
wydłużenia terminu wykonania naprawy, jeśli przemawia za tym istota wady. W takich wypadkach 
Zamawiający może złożyć oświadczenie o przedłużeniu terminu na wykonanie naprawy.  

Pytanie 9 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie 

terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy 

zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach.  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje Par. 4 ust. 6 wzoru umowy brzmienie: 

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się z wykonaniem naprawy lub wymiany o co najmniej 14 dni po upływie 

terminu naprawy wskazanego lub ustalonego według ust. 5, Zamawiający jest uprawniony do żądania 

wymiany urządzenia lub jego elementu na nowe, z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy 

zastępczy przedmiot umowy o co najmniej takich samych parametrach. 

 

Pytanie 10 – dotyczy wzoru umowy Par. 4 ust. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący? 
 
8. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej tego samego 

urządzenia lub modułu albo jeżeli urządzenia lub modułu urządzenia nie da się naprawić, Zamawiający 

może żądać wymiany tego urządzenia lub modułu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie lub moduł w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie 

później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji urządzenia lub 

modułu wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia  

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i nadaje Par. 4 ust. 8 wzoru umowy brzmienie: 

8. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania czwartej naprawy gwarancyjnej tego samego 

urządzenia lub modułu albo jeżeli urządzenia lub modułu urządzenia nie da się naprawić, Zamawiający 

może żądać wymiany tego urządzenia lub modułu na wolny od wad. Wykonawca obowiązany jest 

dostarczyć i zainstalować nowe urządzenie lub moduł w terminie ustalonym przez Strony, jednak nie 

później niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. W takim przypadku okres gwarancji urządzenia lub 

modułu wymienionego na nowy rozpoczyna się od dnia jego dostarczenia. 

 
Pytanie 11 – dotyczy wzoru umowy Par. 6 ust. 1a, 1b, 1c 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości podanej kary 

z  

„jednak nie więcej niż 50% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1” 

na  

„jednak nie więcej niż 20% wartości brutto określonej w § 2 ust. 1” 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 12 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 6? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 
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Pytanie 13 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 10? 

Odp.: Zamawiający modyfikuje pkt. 10 nadając mu brzmienie: 

10. Dotykowy panel sterujący lub klawiatura Tak  

Pytanie 14, pkt 12  Czy Zamawiający dopuści główne wyjście wideo Full HD? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 15 pkt 14 Czy Zamawiający  dopuści pomocnicze wyjście wideo Full HD? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 16 pkt 15 Czy Zamawiający dopuści główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub 
RTG min: Composite? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 15 nadając mu brzmienie: 

15. Główne wejścia wideo w celu 
podłączenia aparatu USG lub RTG min. : 
SDI lub Composite 

Tak  

Pytanie 17 pkt 16 Czy Zamawiający dopuści pomocnicze wejścia wideo min. Composite? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 16 nadając mu brzmienie: 

16. Pomocnicze wejścia wideo min: SDI, Y/C 
lub min. Composite 

Tak  

Pytanie 18 pkt 17 Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania w rozdzielczości Full HD? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 19 pkt 27 Czy Zamawiający dopuści funkcję Timer? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 20 pkt 34 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 34? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 21 pkt 35 Czy Zamawiający dopuści 3 tryby insuflacji? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 35 nadając mu brzmienie: 

35. Min. 3 tryby insuflacji, spośród: 
wyłączona, niska, średnia, wysoka  

Tak  
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Pytanie 22 pkt 44 Czy Zamawiający dopuści monitor z wejściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 
1, HDMI x 1? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 44 nadając mu brzmienie: 

44. Wejścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×1, 
Display Port ×1, HDMI ×1 

Tak Należy podać 

Pytanie 23 pkt 45 Czy Zamawiający dopuści monitor z wyjściami sygnału 4K: 12G-SDI x 1, Display Port x 
1, HDMI x 1? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 45 nadając mu brzmienie: 

45. Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI ×2 lub 
12G-SDI x 1, Display Port x 1, HDMI x 1 

Tak Należy podać 

 Pytanie 24 pkt 59 Czy Zamawiający dopuści możliwość wychylenia osi monitora od osi wózka? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 25 pkt 61 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 61? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 26 pkt 70 Czy Zamawiający dopuści półkę do usadowienia insuflatora? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 70 nadając mu brzmienie: 

70. Półka do posadowienia insuflatora Tak  

Pytanie 27 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt.71? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 28 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt.78? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 29 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w pkt. 111? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 30 pkt 113 Czy Zamawiający dopuści grubość końcówki endoskopowej max. 10,5 mm z 
większym kanałem roboczym 3,8 mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 113 nadając mu brzmienie: 

113. Grubość końcówki sondy 
endoskopowej max. 10,5 mm 

Tak 
parametr oceniany 

Należy podać 
10,5 mm – 0 pkt 
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< 10,5 mm – 5 pkt 

Pytanie 31 pkt 123 Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr jakim jest długość sondy roboczej 1100 
mm? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 123 nadając mu brzmienie: 

123. Długość sondy roboczej w zakresie 
1.030 – 1.100mm gwarantująca 
odpowiedni zasięg endoskopu 

Tak  

Pytanie 32 Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia optyki 5 stopni? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 33 pkt 146 Czy Zamawiający dopuści zapis: Obrazowanie w wąskim paśmie światła 
realizowanym poprzez filtr cyfrowy w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian 
nowotworowych nie widocznych w białym świetle? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 146 nadając mu brzmienie: 

146. Obrazowanie w wąskim paśmie światła 
realizowanym poprzez filtr optyczno-
cyfrowy lub cyfrowy w celu zwiększenia 
wykrywalności wczesnych zmian 
nowotworowych niewidocznych w 
białym świetle 

Tak optyczno-cyfrowy – 10 pkt  
cyfrowy – 0 pkt 

Pytanie 34 pkt 156 Czy Zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny wymagający nakładki 
uszczelniające? 

 Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 35 pkt 166 Czy Zamawiający dopuści lepsze ciśnienie max. 65 kPa? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 166 nadając mu brzmienie:  

166. Maksymalne ciśnienie podawania gazu: 
min. 45 kPa 

Tak  

Pytanie 36 pkt 169 Czy Zamawiający dopuści regulację przez operatora? 

Odp.: Zamawiający pozostawia zapis bez zmiany. 

Pytanie 37 pkt 170 Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia dwóch prędkości przepływu? 

Odp.: Zamawiający dopuszcza i modyfikuje pkt 170 nadając mu brzmienie: 

170. Możliwość ustawienia min. dwóch 
prędkości przepływu 

Tak  
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Pytanie 38  Czy Zamawiający wydzieli myjnię wraz z uzdatniaczem i systemem dokumentacji mycia i 
dezynfekcji?  

Odp.: Zamawiający dokonuje zakupu kompatybilnego wzajemnie zestawu urządzeń.  

 


