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       Kamienna Góra, dnia  07 08 2014  

 

 

         

 WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

dotyczy:    postępowania nr 6/2014 na  dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego  na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. 

 

   

              Działając na podstawie art. 38  ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 

2010r., Nr 113, poz. 759 ze zmn.)  Zamawiający informuje iż w dniu  07 08.2014r. wpłynęły  pytania   do 

postępowania nr 6/2014 na  dostawę zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego  na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. o treści jak niżej:  

 

 Widekolonoskop:  

1. Pkt. 10: Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z SIWZ zapisu „rotacja przewodu zasilającego wokół 

osi”. Jest to cecha wskazująca na jednego tylko producenta (firma Pentax) i ogranicza 

konkurencyjność postępowania , eliminując z postępowania pozostałych oferentów.  

Odp: Skreśla się zapis. 

Wideogastroskop: 

2. Pkt. 8: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z SIWZ zapisu „rotacja przewodu 

zasilającego wokół osi”. Jest to cecha wskazująca na jednego tylko producenta (firma Pentax) i 

ogranicza konkurencję, eliminując z postępowania pozostałych oferentów. 

Odp: Skreśla się zapis. 

Wideoprocesor:  

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości tor wizyjny, składający się z 2 

osobnych elementów: źródła światła i procesora (w miejsce opisanego w SIWZ systemu 

zintegrowanego w jednej obudowie)? 

Odp: Tak, dopuszcza.  

4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wideoprocesor o wymienionych poniżej parametrach:  

• Automatyczny dobór ekspozycji regulujący naświetlanie w zależności od światła oraz 

dodatkowo możliwość ręcznego sterowania przesłoną  

• Funkcja elektronicznego sterowania kontrastem i wyostrzeniem obrazu w trakcie badania 

• Funkcja cyfrowy zoom: 1x, 1,25x, 1,5x, 1,75x i 2x. 

• Funkcja regulacji jasności obrazu 

• Funkcja zatrzymania obrazu na ekranie monitora 

• Automatyczny balans bieli 

• Menu użytkownika wyświetlane na ekranie monitora, dostępne z przycisków głowicy 

endoskopu i klawiatury  



• Możliwość podłączenia klawiatury, wpisywania danych pacjenta oraz wyświetlania ich na 

ekranie monitora 

• Możliwość sterowania urządzeniem do rejestracji obrazu bezpośrednio z głowicy endoskopu 

• Wyjścia sygnału: Composite Video, 2 x S-Video 

• Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typ/model i nr fabryczny endoskopu 

• Współpraca z głowicami laparoskopowymi i możliwość podłączenia np. sztywnego 

rektoskopu 

• Kompatybilny z oferowanymi wideoendoskopami najnowszej  generacji i oferowanym 

wysokiej klasy źródłem światła ? 

                 Odp: Tak, dopuszcza.  

 

5. Czy Zamawiający, w celu podniesienia jakości oferowanego sprzętu i uzyskania najkorzystniejszej 

dla siebie oferty, będzie wymagał by wideogastroskop i wideokolonskop posiadały parametr głębi 

ostrości na poziomie od 2 do 100 mm?  

Odp: Tak, dopuszcza również taka ostrość, odstępuję od min. ostrości na poziomie  od min. 3 -100 
mm. 

6. Prosimy o wykreślenie określenia „analizator” ze wzoru umowy, gdyż nie wchodzi w skład 

przedmiotu zamówienia. 

Odp: Skreśla się zapis. 

 

 

        Osobą do kontaktu w sprawie jest p. mgr Ewelina Wincza – kierownik działu zam. publicznych  075/744-

90-33.  

            Powyższe informacje są wiążące dla stron postępowania z chwilą ich otrzymania.  

 

 

sporządziła: mgr Ewelina Wincza  

 

 

 

z poważaniem  

Prezes Zarządu  

mgr Wiktor Król  

 

 


