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Bydgoszcz, dnia 13.07.2021 r.                                         
Postępowanie nr: 12 Z PN 21                                          

 
 
E.ZP.261.19.2021 
                                        

Do Wykonawców 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę bronchoskopu ultrasonograficznego 

wraz z wyposażeniem. 
 
              Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”): 

Pytanie nr 1 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 68 
Czy Zamawiający w pkt 68, dopuści rozwiązanie w postaci dedykowanego procesora, który umożliwi 
podłączenie endoskopów serii Exera II do oferowanego toru wizyjnego. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. 
 
Pytanie nr 2  
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 68 
Zwracamy się z prośbą o podanie liczby torów wizyjnych będących na wyposażeniu pracowni 
endoskopowej, które mają współpracować z endoskopami Exera II 
Odpowiedź: 
Liczba torów wizyjnych będących na wyposażeniu Pracowni Endoskopowej Zamawiającego – jeden. 
Dodatkowo dostarczony tor wizyjny ma współpracować z EKSERA II. 
 
Pytanie nr 3 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91 
Prosimy o podanie nazwy dostawcy systemu szpitalnego, z którym ma się zintegrować oferowany 
system do archiwizacji pracowni endoskopowej. 
Odpowiedź: 
Obecnie stosowany u Zamawiającego system szpitalny nosi nazwę Eskulap, którego dostawcą 
jest KONSULTANT IT Sp. z o. o. oraz IMPAX, którego dostawcą jest AGFA Sp. z o. o. 
 
 
Pytanie nr 4 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91 
Wyspecyfikowane przez Zamawiającego oprogramowanie, wymaga dostarczenia serwera. Prosimy  
o podanie typu i rodzaju takiego serwera. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, 
to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania 
musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie 
z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację. 
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Pytanie nr 5 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91 
Wyspecyfikowane przez Zamawiającego oprogramowanie, wymaga dostarczenia serwera . Prosimy  
o podanie czy dostawca będzie musiał dostarczyć wraz z całą dostawą dodatkowy serwer 
dedykowany dla tego typu rozwiązań, czy też udostępni własną wewnętrzną pamięć serwerową ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, 
to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania 
musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie 
z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację. 
 
Pytanie nr 6 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 91 
Czy Zamawiający dopuści następujący serwer o podanych niżej parametrach? 
„Rack based server 19" (1U); CPU: Intel Xeon E-2246G 6C/12T 3.60 GHz; RAM: 16GB (1x16GB) 2Rx8 
DDR4-2666 U ECC; DVD ROM Ulltraslim; HDD: 2 x SATA 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5' BC; FBU option for 
PRAID EP4xx; PRAID EP420i; TFM module for FBU on PRAID EP420i/e; iRMC advanced pack; Zasilanie: 
2 x Modular PSU 450W platinum hp; WINSVR 2016 STD 16Core; SP 3y OS,9x5,NBD Rec” 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga pełnej integracji HIS, PACS. Jeżeli dla celów integracji niezbędny jest serwer, 
to Wykonawca powinien go dostarczyć. Wykonawca samodzielnie winien ustalić jakie wymagania 
musi spełniać serwer, tak aby zainstalowane przez niego oprogramowanie funkcjonowało zgodnie 
z założeniami i realizowało wymaganą przez Zamawiającego integrację. 
 
Pytanie nr 7 
dotyczy SIWZ Rozdz. 4, pkt. 4.5; Rozdz. 9 pkt. 9.1, wzór umowy, Opis przedmiotu zamówienia, 
pkt. 37 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanego zestawu 
(stawka vat 23%) tj. drobne wyposażenie wózka endoskopowego, które nie posiada dokumentów 
dopuszczających do obrotu oraz wydzielenie wiersza w formularzu cenowym poz. 1 dla produktów  
z różną stawką vat tj. 8% i 23% ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgodny na zaoferowanie niemedycznego zestawu wyposażenia wózka 
endoskopowego a tym samym na zastosowanie stawki  Vat 23% i wydzielenie wiersza w formularzu 
cenowym.  
     Zamawiający w pkt. 4.5 do SWZ opisał wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot 
zamówienia tj. „Przedmiot zamówienia musi być wyrobem medycznym spełniającym wymagania 
określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 186 ze 
zm.), lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/745 z 5 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wyrobów medycznych zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002  
i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG 
(Dz. Urz. UE L 117 z 5 maja 2017 r., str. 1 ze zm.) – dotyczy pozycji I-IV 
Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ).” 
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Pytanie nr 8 
dotyczy załącznika nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 17 
Czy Zamawiający dla Wideobronchsokopu EBUS wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: 
„Gwarancja 24 miesiące obejmująca również uszkodzenia mechaniczne” 
Dopuszczenie ww. zapisu pozwoli na złożenie korzystnej cenowo oferty.  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu w proponowanym brzmieniu. 
 
Pytanie nr 9 
dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 1 pkt 3)  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: 
1. Wykonawca zapłaci poniższe kary umowne w przypadku:  

3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy – w wysokości 2 % ceny brutto 
przedmiotu umowy;  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy. 
 
 
 
UWAGA: 
Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji 
ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez 
Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla 
prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia. 
 


