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Katowice, dn. 10.08.2016r 

 
 
 

 WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu 

nieograniczonego  na  dostawę zestawów do kolonoskopii i endoskopii z torem 
wizyjnym .  Nr sprawy: ZP-16-101BN 

 
    

                    
 
 
                  W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  działając zgodnie z art.38  ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późń.zm), udzielam następującej 
odpowiedzi : 

   
 
Pyt. 1 Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 3 ust. 8  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym: 
„W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego głównego elementu urządzenia przekroczy 3 
– naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zobowiązuje się do wymiany tego elementu/ podzespołu na nowy ( z wyjątkiem uszkodzeń              
z winy użytkownika).”  
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu. 
 
Pyt. 2 Dotyczy zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy § 5 ust. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 5% do 2% ? 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 3 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 1, poz. 1wózek medyczny  
Czy Zamawiający dopuści zapis: Podstawa jezdna z blokadą min 2 kół? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 4 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 1 wideogastroskop HD 
Czy Zamawiający dopuści zapis: -kąt zgięcia końcówki instrumentu 
      góra –min 210 st.  
      dół – min 90 st.  
      prawo – min 100 st. 
      lewo – min 100 st. 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt.5 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 2 wideokolonoskop HD 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: możliwość powiększenia ruchomego obrazu w trakcie badania                      
w czasie rzeczywistym? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 6 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 3 wideoprocesor 
Czy Zamawiający dopuści zapis: wideoprocesor  HD  o rozdzielczości 1920x1080? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
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Pyt. 7 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 4 źródło światła 
Czy Zamawiający dopuści zapis: źródło światła xenon min. 150W wraz z pompą insuflacyjną? 
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z zapisami SIWZ  Zamawiający wymaga źródła światła 
xenon min. 300W. 
 
Pyt. 8 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 5 monitor medyczny 
Czy zamawiający dopuści aby zaoferowano monitor 21” rozdzielczość Full HD 1920x1080, kąt widzenia 178

o 

, kontrast 1000:1, wejścia RGBS, S-VIDEO, BNC, DVI, system PAL, NTSC? 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
Pyt. 9 Dotyczy zał. Nr 1, pakiet nr 2, poz. 6 wózek medyczny 
Czy Zamawiający dopuści aby zaoferowano wózek medyczny z ruchomym wysięgnikiem do którego 
montowany jest monitor? Takie rozwiązanie poprawia stabilność monitora i bezpieczeństwo 
Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 
 
 

                                                    Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
                                                      Z-ca Dyr. Ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy 
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