
                                                                                    Poznań, dnia 04 maja 2017 r. 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU 
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu 
operacyjnego z opcją wykupu aparatury medycznej na potrzeby Poznańskiego Ośrodka 
specjalistycznych Usług Medycznych” POSUM/ZPpn/3/2017 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych niniejszym udzielam wyjaśnień na następujące pytanie 
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 33 

Czy Zamawiający zrezygnuje z Możliwości wyboru kolorystyki ramy łóżka przez 
Wykonawcę z min dwóch kolorów i dopuści rozwiązanie posiadające tylko 1 kolor?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 41 SIWZ – System zarządzania AV Sal
operacyjnych

Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza monitor dotykowy o mniejszej przekątnej (7 cali)?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 dot. pozycji nr 4 

                     
                  



Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „Produkt klasy medycznej, zgłoszony do urzędu 
wyrobów medycznych na terenie polski“? Produkty niemedyczne również 
spełniają wymogi funcjonalne Zamawiającego.

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.

Pytanie nr 3 dot. pozycji nr 6 

Czy Zamawiający dopuszcza podłączenia endoskopu poprzez gniazdo atybakteryjne 
np. Legrand?

Tak, Zamawiający dopuszcza złącze antybakteryjne cyfrowe (HDMI) i analogowe 
(VGA)

Pytanie nr 4 dot. pozycji nr 11 

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

Tak, kategoria 6 lub wyżej.

Pytanie nr 5 dot. pozycji nr 14

Czy konieczne jest stosowanie macierzy dyskowch? 

Nie, stosowanie macierzy nie jest konieczne.

Pytanie nr 6 dot. pozycji nr 17

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie 
bedące wyrobem medycznym?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pozycji nr 19

Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy panel w innej technologii niż komputer PC 
spełniający tą samą funkcjonalność obsługi systemu ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8 dot. pozycji Enkoder wideo 1 - kanałowy DVI - 4 szt.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z wejściem obrazu HDMI?

                     
                  



Tak, spełniające te same parametry

Pytanie nr 9 dot. pozycji nr 47

Czy Zamawiający dopuszcza kamery IP?

Tak, spełniające te same parametry

Pytanie nr 10 dot. pozycji nr 65

Czy Zamawiający dopuszcza wejscia video: 4x HDMI, Composite Video, Component 
Video ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. pozycji nr 66
Czy Zamawiający dopuszcza monitory pozbawione wyjść wideo?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. pozycji nr 67

Czy Zamawiający dopuszcza brak interfejsu optycznego sieci 10GB Ethernet SFP?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13 dot. pozycji nr 73

Czy Zamawiający dopuszcza inne certyfikaty?

Tak. Certyfikaty 1999/5/EC, R&TTE 2011/65/EU, RoHS 2009/125/EC, Ecodesign

Pytanie nr 14 dot. pozycji nr 74

Czy Zamajacy dopuszcza montaż Vesa 200 lub Vesa 400?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. pozycji nr 79

Czy Zamawiający dopuszcza produkty z poza klasy medycznej?

Tak. Pod warunkiem posidania certyfikatów CE.

Pytanie nr 16 dot. pozycji nr 80

                     
                  



Czy Zamawiający dopuszcza kamerę podsufitowa w technologii IP?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 dot. pozycji nr 82

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez zoomu optycznego?

Tak. Pod warunkiem realizowania funkcji przy pomocy zoomu cyfrowego.

Pytanie nr 18 dot. pozycji nr 85

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez sterowania?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. pozycji nr 100

Czy Zamawiający dopuszcza głośnik jednodrożny pełnozakresowy?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. pozycji nr 111

Czy Zamawiający dopuszcza system oparty na technologii HD Base-T?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. pozycji nr 125

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności?

Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 22 dot. pozycji nr 126

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. pozycji nr 127

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

Tak. Kategoria 6 lub wyżej.

                     
                  



Pytanie nr 24 dot. pozycji nr 138

Czy Zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe HDMI?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. pozycji nr 148

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ścienne?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26 dot. pozycji nr 149

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ścienne?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. pozycji nr 165

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

Tak. Kategoria 6 lub wyżej.

PYTANIA DOTYCZĄ POZYCJI NUMER 42 SIWZ – System zarządzania AV sali
endoskopowej

Pytanie nr 1 dot. pozycji nr 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza produkty z poza klasy medycznej?\

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.

Pytanie nr 2 dot. pozycji nr 5

Czy zamawiający dopuszcza podłączenia endoskopu poprzez gniazdo atybakteryjne np.
Legrand ?

Tak, Zamawiający dopuszcza złącze antybakteryjne cyfrowe (HDMI) i analogowe 
(VGA)

                     
                  



Pytanie nr 3 dot. pozycji nr 9 

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

Tak. Kategoria 6 lub wyżej.

Pytanie nr 4 dot. pozycji nr 13

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie 
bedące wyrobem medycznym?

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.

Pytanie nr 5 dot. pozycji nr 14

Czy do transmisji sygnału AV pomiędzy salami zamawiający dopuszcza elementy nie 
bedące wyrobem medycznym?

Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem podania certyfikatów CE.

Pytanie nr 6 dot. pozycji nr 15

Czy Zamawiający dopuszcza mniejszy panel w innej technologii niż komputer PC 
spełniający tą sama funkcjonalność obsługi systemu?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7 dot. pozycji nr 36

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia z wejsciem obrazu HDMI?

Tak. Spełniające te same parametry.

Pytanie nr 8 dot. pozycji nr 43

Czy Zamawiający dopuszcza kamery IP?

Tak. Spełniające te same parametry.

Pytanie nr 9 dot. pozycji nr 56

Czy zamawiający dopuszcza wejscia video: 4x HDMI, Composite Video, Component 
Video ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

                     
                  



Pytanie nr 10 dot. pozycji nr 57

Czy zamawiający dopuszcza monitory pozbawione wyjść wideo ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11 dot. pozycji nr 58

Czy zamawiający dopuszcza brak interfejsu optycznego sieci 10GB Ethernet SFP+?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. pozycji nr 65

Czy Zamawiający dopuszcza inne certyfikaty?

Tak. Certyfikaty 1999/5/EC, R&TTE 2011/65/EU, RoHS 2009/125/EC, Ecodesign

Pytanie nr 13 dot. pozycji nr 66

Czy zamajacy dopuszcza montaż Vesa 200 lub Vesa 400?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14 dot. pozycji nr 71

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę podsufitowa w technologii IP?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15 dot. pozycji nr 73

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez zoomu optycznego?

Tak. Pod warunkiem realizowania funkcji przy pomocy zoomu cyfrowego.

Pytanie nr 16 dot. pozycji nr 76

Czy Zamawiający dopuszcza kamery bez sterowania?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

                     
                  



Pytanie nr 17 dot. pozycji nr 91

Czy Zamawiający dopuszcza głośnik jednodrożny pełnozakresowy?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 dot. pozycji nr 108

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19 dot. pozycji nr 109

Czy Zamawiający dopuszcza system bez tej funkcjonalności ?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20 dot. pozycji nr 110

Czy Zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej?

Tak. Kategoria 6 lub wyżej.

Pytanie nr 21 dot. pozycji nr 121

Czy Zamawiający dopuszcza wyjścia obrazowe HDMI?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22 dot. pozycji nr 131

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ścienne?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. pozycji nr 132

Czy Zamawiający dopuszcza podłączanie mobilnych źródeł przez przyłącza ścienne?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. pozycji nr 148

Czy zamawiający dopuszcza przewody skrętki komputerowej ?

                     
                  



Tak. Kategoria 6 lub wyżej.

PYTANIA DOTYCZĄ SIWZ rozdział IX pkt 1.1.2.b ppkt 9

Czy Zamiający zmieni wymóg dotyczacy conajmniej dwóch dostaw i montażu 
specjalistycznego wyposażenia AV do sali operacyjnej, w skład której wchodziło: system
w technologii światowodowej wykorzystujący element typu dekodery I enkodery na 
kwotę min. 500 000,00 zł brutto na  jedną realizację dostaw i montażu specjalistycznego
wyposażenia AV do sali operacyjnej na min. 300 000,00 zł brutto?

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. 26. Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym szybkość wydruku wynosi 25 
mm/sek?
Tak, Zamawiający dopuszcza.

                     
                  


