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Drezdenko, dnia 16 września 2021 roku 
 

Do   

wszystkich Wykonawców,  

ubiegających się o zamówienie 

 
 
P1 
Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu endoskopowego, 
nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/6/2021, 2021/BZP 00177125/01 z dnia 2021.09.10 
 

 
WYJAŚNIENIA  I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
 Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej Ustawą udziela następujących wyjaśnień treści SWZ i w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmiany 
SWZ,  tj.: 
 
Pytanie nr 1 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 61.  
Czy Zmawiający dopuści aparat, który posiada nakładkę zabezpieczającą, przed korozją złącza elektrycznego.  
Odp. do pytania 1 
Zmawiający dopuszcza aparat, który posiada nakładkę zabezpieczającą, pod warunkiem, że brak zamknięcia 
nakładki w procesie mycia nie spowoduje uszkodzenia duodenoskopu m.in.: zalania urządzenia, korozji itp. 
 
Pytanie nr 2 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 62.  
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu -Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu 
endoskopu? Dwukonektorowy endoskop w obu złączach jest szczelny.   
Odp. do pytania 2 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 62 treść po zmianie: „Typ konektora – 
jednogniazdowy lub dwugniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu”. 
 
Pytanie nr 3 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 65.  
Czy Zamawiający dopuści cyfrowe wyjście HDTV 1080 minimum DVI-D? Jest to najbardziej popularne 
i bezpieczne wyjście HDTV stosowane w medycynie.  
Odp. do pytania 3 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 65 treść po zmianie: „Cyfrowe wyjścia 
HDTV1080 minimum: DVI-D”. 
 
Pytanie nr 4 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 67.  
Czy Zamawiający dopuści cyfrowe wejście HDTV minimum DVI-D ? Jest to najbardziej popularne i bezpieczne 
wejście HDTV stosowane w medycynie.  
Odp. do pytania 4 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 67 treść po zmianie: „Wejścia HDTV minimum: 
HD-SDI lub DVI-D”. 
 
Pytanie nr 5 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 71.  
Czy Zmawiający, zrezygnuje z zapisu używania znaków diakrytycznych, przy zastosowaniu oprogramowania 
do archiwizacji nie ma to wpływu na zapis?  
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Odp. do pytania 5 
Zmawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które nie posiada funkcjonalności zapewniająca używanie znaków 
diakrytycznych (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ż, ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.  

 
Pytanie nr 6 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 96.  
Czy Zamawiający dopuści monitor o jasności minimum 350 cd/m² ?  
Odp. do pytania 6 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt 96 treść po zmianie: „Jasność: minimum 350 
cd/m2”. 
 
Pytanie nr 7 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 98.  
Czy Zamawiający dopuści, aby zasilacz do monitora znajdował się na zewnątrz, nie ma to wpływu na samą pracę 
monitora i użytkowanie, jak i montaż?  
Odp. do pytania 7 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pkt. 98  „wbudowany zasilacz monitora” Wykonawca winien wskazać 
„tak/nie” w zależności do parametrów monitora. Odpowiedź „nie” w pkt. 98 nie powoduje, że zaoferowany sprzęt 
jest niezgodny ze SWZ. 
 
Pytanie nr 8 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 99.  
Czy zamawiający dopuści sygnał wejścia minimum DVI, jest wystarczającym, aby w pełni wykorzystać możliwości 
monitora, procesora oraz endoskopu ? pozostałe parametry wskazuje tylko na jednego producenta i dostawcę.  
Odp. do pytania 8 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 99 treść po zmianie: „Sygnał wejścia minimum: 
DVI”. 
 
Pytanie nr 9 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 100.  
Czy Zamawiający dopuści sygnał wyjścia minimum DVI, jest wystarczającym, aby w pełni wykorzystać możliwości 
monitora, procesora oraz endoskopu ? pozostałe parametry wskazuje tylko na jednego producenta i dostawcę.  
Odp. do pytania 9 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 100 treść po zmianie: „Sygnał wyjścia co najmniej 
jeden z sygnałów: HD-SDI, 12G-SDI, DVI”. 
 
Pytanie nr 10 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 61. 
Czy Zmawiający dopuści aparat, który posiada nakładkę zabezpieczającą przed korozją złącza elektrycznego. 
Odp. do pytania 10 
Zmawiający dopuszcza aparat, który posiada nakładkę zabezpieczającą, pod warunkiem, że brak zamknięcia 
nakładki w procesie mycia nie spowoduje uszkodzenia duodenoskopu m.in.: zalania urządzenia, korozji itp. 
 
Pytanie nr 11 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 62. 
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu -Typ konektora – jednogniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu 
endoskopu? Dwukonektorowy endoskop w obu złączach jest szczelny. 
Odp. do pytania 11 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 62 „Typ konektora – jednogniazdowy lub 
dwugniazdowy zapobiegający przypadkowemu zalaniu endoskopu”. 
 
Pytanie nr 12 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 65. 
Czy Zamawiający dopuści cyfrowe wyjście HDTV 1080 minimum DVI-D? Jest to najbardziej popularne 
i bezpieczne wyjście HDTV stosowane w medycynie.  
Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowanie: procesor i źródło światła w jednej obudowie? 
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Odp. do pytania 12 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 65 treść po zmianie: „Cyfrowe wyjścia 
HDTV1080 minimum: DVI-D”. 
W zakresie procesora i źródła światła Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dwóch osobnych urządzeń. 
 
Pytanie nr 13 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 67. 
Czy Zamawiający dopuści cyfrowe wejście HDTV minimum DVI-D? Jest to najbardziej popularne i bezpieczne 
wejście HDTV stosowane w medycynie.  
Czy Zamawiający będzie wymagał aby procesor ze źródłem światła były kompatybilne z aparatami (gastroskop, 
kolonoskop, duodenoskop) będącymi na wyposażeniu pracowni? 
Odp. do pytania 13 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 67 treść po zmianie: „Wejścia HDTV minimum: 
HD-SDI lub DVI-D”. 
Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, aby procesor ze źródłem światła były kompatybilne z aparatami 
(gastroskop, kolonoskop, duodenoskop) będącymi na wyposażeniu pracowni. 
 
Pytanie nr 14 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 71. 
Czy Zmawiający zrezygnuje z zapisu używania znaków diakrytycznych, przy zastosowaniu oprogramowania do 
archiwizacji nie ma to wpływu na zapis? 
Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowany procesor posiadał żywotność wbudowanego oświetlenia 
głównego min. 10 000 godz.? 
Odp. do pytania 14 
Zmawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia, które nie posiada funkcjonalności zapewniająca używanie znaków 
diakrytycznych (ą, ę, ć, ł, ń, ó, ż, ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta.  

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w zakresie żywotności oświetlenia głównego w zakresie procesora 
obrazu ze źródłem światła. 
 
Pytanie nr 15 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 96. 
Czy Zamawiający dopuści monitor o jasności minimum 350 cd/ m² ? 
Odp. do pytania 15 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 96 treść po zmianie: „Jasność: minimum 350 
cd/m2”. 
 
Pytanie nr 16 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 98. 
Czy Zamawiający dopuści, aby zasilacz do monitora znajdował się na zewnątrz, nie ma to wpływu na samą pracę 
monitora i użytkowanie, jak i montaż? 
Odp. do pytania 16 
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pkt. 98 „wbudowany zasilacz monitora” Wykonawca winien wskazać 
„tak/nie” w zależności do parametrów monitora. Odpowiedź „nie” w pkt. 98 nie powoduje, że zaoferowany sprzęt 
jest niezgodny ze SWZ. 
 
Pytanie nr 17 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 99. 
Czy zamawiający dopuści sygnał wejścia minimum DVI, jest wystarczającym, aby w pełni wykorzystać możliwości 
monitora, procesora oraz endoskopu? Pozostałe parametry wskazują tylko na jednego producenta i dostawcę. 
Odp. do pytania 17 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 99 treść po zmianie: „Sygnał wejścia minimum: 
DVI”. 
 
Pytanie nr 18 
dodatek nr 3 do SWZ, pkt. 100. 
Czy Zamawiający dopuści sygnał wyjścia minimum DVI, jest wystarczającym, aby w pełni wykorzystać możliwości 
monitora, procesora oraz endoskopu? Pozostałe parametry wskazują tylko na jednego producenta i dostawcę. 
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Odp. do pytania 18 
Zamawiający wprowadza zmianę w dodatku nr 3 do SWZ – pkt. 100 treść po zmianie: „Sygnał wyjścia co najmniej 
jeden z sygnałów: HD-SDI, 12G-SDI, DVI”. 
 
W załączeniu zmieniony dodatek nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty). 
 
 
Zamawiający w trybie art. 284 ust. 3, w delegacji do art. 8 ust. 4 Ustawy zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
Nowy termin składania ofert: 21.09.2021 godz.:10:00, termin otwarcia ofert 21.09.2021 godz.: 10:15. 
 
 
 

 
 
Z poważaniem 

          
   PREZES  

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

       Prezes Zarządu 

       Maciej Bak 

ZARZĄDU 

 

Maciej Bak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W trybie art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia i wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania http://szpital-drezdenko.pl/kategoria/zamowienia-publiczne/  dnia 16.09.2021 r. 


