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86-380 GrUdziadz
dotyczy| odpowiedzi na Złożone przez Wykonawców Zap}tania dotyczące postępowania na dostawę

zesta u do cndoskopii - Zlak sprawy c/3/zP,r22,

l. Dvtgnie
dot. załącznika nr lA do swz Z€§t6wienic parametrów technicznych, pkt. 2

Cł Zamawiający dopuściu tyn punkcie ro7-wiązanjc: cyfrow€ wiścia lIDTVl080: DvI-D,
lX HD_SDI, tx SD sDl?
odDowi€dź:
Zamawiający dopuszczr.

2. p$!.li§
dot. zatacżnika nr lA do swz - zest.wienie Daram€trów technicznvch. okt. 33
Z uwagi na fakt, iż obecnie walizki tworzywowe ni€ sąjuż produkowan€, a ic} koszt Zracząco
podno§ił lYańość oferty: czy Zamawiający w tyrn punk€ie dopuści: W pebi bezpieczną dla
endoskopu walizkę tekturową z idealnje wyprolilowanyrn pudełkiem styropianowym? walizka
takaj€St obecnie sioso\łana do tr'ansportu endoskopów,

odDowicdź:
zantawiający dopuszcża,

3. p!!ądg
dot. załącznika nr lA do swz Ze§tawieni€ paranetrów technicznych, pkt. 56
Czy Zarnawiający w §Tt purkcie dopuści §tandardowe za§,orki ltoda /powien,ze, klóre mogą być
z powodzeniem sto§owane wymicnnie z żaworkami dedykolvanymi do co2?
Dopuszczenie takicgo typu zaworka pozyywni wpi}-nie na końcową wafiość ofeT§,

odDoviedź:
Zamawiający dop,lszcza.

a. pyE49
dot. załącznika nr lA do swz- Zcsta*ienie par9metrów technicznych, pk!,68
Z uwagi na fakt, iź w obecnej syLuacjijesi duży problem Z dostępem do drukar€k
komputerowych, czy Zamawiający w przypadku niemożności Zdobycianarynku opisanej

drukarki dopuści: łysokiej jakości kolorową, laserową drukarkęi xERox c4O0V DN Drukarka

xerox Versalink C,I00DN ?

odnowicdź:
Ż,arnawialąy aopuszcza urżądzenic o parametrach nie gorszych niż przedstawiono w pkt 68

swz np, drukarkę xERox C4O0V DN, Drukarka xerox versalink C4O0DN-

5. pr!4!,!9
aot. załąenika nr tA do swz-zestawi€nie pamn€tńw technicznych, pkr,68
Z uwagi na fakt, ż niejesteśmy pmducenlem lonerów dr,rkarkowych, czy Zamawiający

zlezygnlle z zapisn :

Dodatko!ły komplet kaset:
Ka§€ta z czamym tonerem (3l00 stron*)
Kas€ta 054H z błękitnym tonerem (2300 stron*)

Kaseia 054H z amaranlowyn ton€rem (2300 siron*)
Kaseia 05,1H Z żóĘin lonerem (2300 stron*)
* W opalciu o nomę ISo/IEc 19798?

Usuni;cietego zapisu w!łnie poąływnic waność ofbty końcowej postępowania

odDowiedź:
zafiawiający rcr:lglluje z te8o wymogu,



6, py!t49
dot, zalącznika n r l A do swz - Z€st9wi€nie parametrów t€chtt icznych! pkt. 73
Z uwagi na fak, iż nie jesi€śmy producentem takiego urądzenią zwracamy się z zap}taniem|
czy zAmawi^ją.y Rzygnuje z w}mogu do§tawyj ząsilacz UPs dla wieł utrzymujący pracę na
min l5 min?
odDowi€dź:
Zamałiający Tezygnuj€ z wymogu dostarczenia UPs dla wierzy endoskopowel,

7. Pvllnie
dot, żapi§ów swz
Cą Zamawiający dopuści zaofeTowanie wyposż€nia (np, system archiwiżacji i stac.ja robocża
Pc wraz z dodalkowym wyposż€niem), które ni€ §ą wyrobami medycznymi - stawka VAT 23%
i iym samym Zezygnuje z koniecaości posiadania dla te8o przedmiotu zamówienia
dol-umentów, o lcórycb mowa w sWZ w rozdżiale 9 pkt, 9, ppkt. ó?
odDowiedź:

Zm^wiający wraża zsodę,

Pyt!ni€
dot, załącżnika nr l do swz Fornuhź asortym€ntowo-cenołT
Cz! zan^wiający wrTażi zgodę aby w prżWadku zaofefowania łyrobów ncdycznychjak i
niem€dycznych z dwoma różnyni stawkami vAT(8% i23%) wykonawca mógl zmodyfikować
formularz asortymentowo-cęnowy np, poprzez dodanie drugiego wiersza w tabeli cenowej dla
wyrobów niemedycznych objętych 2]% stawk4 VAT?

odoolvi€dź:
Zamawiający wyraża zgodę

9. Pytrnic

dot. zalącznika nr lA do swz zestawienie parametrów t€chnicznych

Czy Zafnawi^jący \\rrMi zgodę aby zaoferowany sprzęt był labrycznie nowy, kompletny,
gotowy do uą4kowanią poóawiony wad rcchnicznych i na najwyższym poziomie
technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwamncją liczoną od daty instalacji, z
Tokiem produkcji nie slarszym niż202] '}

Pr68niemy zapewnić Zamawiającego, ż na§za odpowiedzialność, w tym odpowiedżialność
gwarancyjna, jes! niezależna od daty produkcji ijest liczona zawsze od daty instalacjj (a

instalowany sprzęt j€st zawsze fabrycznie notly), Równieźna§za odpowiedziainość produkiowa
pozostaje nic?-rnjenna bez \łz8lędu na szczegółową datę prodŃcji sprzęfu ,

odoowi€dź:

Zamawiający ,xylŁa zgodę, spr7-ęt musibyć fabrycznie nowy,
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