
 

  

Toruń, dn. 28 października 2019 r. 
 
L.dz. SSM.DZP.200.216.2019 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i aparatury 
medycznej.  
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 4 prawa zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki sposób, że : 
 
1) w Części 11 – Termin i miejsce składania ofert, w ust. 11.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „30 
października 2019 r. do godz. 10:00” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31 
października 2019 r. do godz. 10:00”; 
2) w Części 15 – Otwarcie ofert, w ust. 15.1 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „30 października 2019 r. 
o godz. 10:15” , a w miejsce wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „31 października 2019 r. o 
godz. 10:30”.  
 
II. W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 21 października 2019 r. pytaniami do siwz Specjalistyczny Szpital 
Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonej na nie odpowiedzi.   
 
Pytanie nr 1 
Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia: 

 Czy w celu zachowania zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuści tor wizyjny artroskopowy równoważny o poniższych 
parametrach? 
 

1. MEDYCZNY MONITOR OPERACYJNY    – 1 sztuka 

Monitor medyczny Full HD LED  

Monitor medyczny LCD Full HD  z podświetleniem LED, podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej 
stabilizacji 

1.  

2. przekątna ekranu 32 cale 

3. Ochrona ekranu poprzez dwustronne, antyrefleksyjne szkło alkaliczno-glinokrzemianowe  

4. rozdzielczość  1920 x 1080 px proporcje obrazu 16:9  

        5.    funkcja PIP (obraz w obrazie)  

6. Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem 

7.  Waga monitora  13 kg 

8. wejścia Video:  1 x DVI, 1 x optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x VGA, 1 x kompozyt, 1 x S-Video 

9.  wyjścia Video:   1 x DVI, 1 x SDI        

10.  praca w trybie PAL i NTSC  

możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery. 

11. kąt widzenia (V i H) 178 st. 

12. mocowanie standardowe: VESA  

2. Oprzyrządowanie toru wizyjnego - 3 komplety 

Kompletna optyka artroskopowa HD z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie  

13. Optyka artroskopowa o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view  o kącie widzenia 30*,  średnica 4,0 

mm, długość 152,5 mm, autoklawowalna, 4 sztuki 

14. Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy, zatrzaskowy, 2 kranikowy, średnica 6 mm, 4 sztuki 

15. Obturator półostry do płaszcza artroskopowego, średnica 6mm, 4 sztuki 

16. Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 2,7 mm,  dł. 14 

cm,  autoklawowalna 1 szt. 

17. Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy, średnica 2,9 mm  z dwoma obrotowymi zaworami i 

mechanizmem mocowania optyki, do wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30,  1 szt. 



 

  

18. Obturator półostry do płaszcza artroskopowego, 1 sztuka 

 
3. POMPA ARTROSKOPOWA - 1 sztuka 

Pompa artroskopowa dwurolkowa  

19. Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji 

artroskopowych pompa artroskopowa dwurolkowa, 

20. możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów 

jednorazowych, 

21. regulacja przepływu 1500 ml/min., 

22. Regulacja ciśnienia w zakresie od 10 do 120 mmHg, 

23. Kolorowy dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia, 

24. Programy trybu pracy dedykowane do różnych kaniul-różnych stawów: predefiniowane ustawienia dla 

artroskopii kolana, stawu ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej 

zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) 

 
25. Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania,  

funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego 
zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”,  

26. Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego 

27. Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość 

zaprogramowania reakcji pompy na pracę shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym 

 
4. SHAVER ARTROSKOPOWY 

28. Konsola shavera obsługująca uchwyt shavera                                                                                                                                         

29. Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo 

30. Kolorowy monitor dotykowy 

31. Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera 

32. Rękojeść shavera wyposażony w 3 przyciski 3szt. 

33. Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu 

34. Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza   

35. Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza 

36. Rękojeść shavera wyposażona w dźwignię kontroli odsysania 

37. Rękojeść shavera o  prędkości obrotowej 8000 obr./min 

38. Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji  w zakresie ustawień : praca w 

trybie standard; praca w trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym. Możliwość sterowania 

parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, oscylacja) z przycisków  w rękojeści 

39. Możliwość wyboru :  ostrze umożliwiające usuwanie tkanek miękkich jak i kości 

 
5. SYSTEM BIPOLARNY 

 

40. System  bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji  z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy 
wyjściowej. 

       41. Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej 
 

       42. System  bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji  z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy 
wyjściowej. Zastosowanie do procedur artroskopii: 

- kolana 
- barku 
- biodra 



 

  

 
 

43. Jedna elektroda dedykowana do efektywnego usuwania wielu tkanek, np. łąkotki, chrząstki, więzadeł 

44. Częstotliwość działania 100 kHz . 
Moc wyjściowa cięcia 390W, Moc wyjściowa koagulacji 170W 

45. Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, 
zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem. 

46. Automatyczna kontrola mocy maksymalnej załeżnie od używanego typu elektrody 

47. Możliwość zastosowania elektrody ze sterowaniem ręcznym 

 
6. Konsola kamery  zintegrowana z tabletem sterującym, źródłem światła LED i medycznym rejestratorem obrazu – 

1szt. 

48. Medyczna konsola kamery, źródło światła LED oraz archiwizator w jednym  
49. Wbudowany moduł WiFi  1 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek,   

50. Głowica kamery 1080p - 1 szt. 

51. technologia CMOS   

52. głowica autoklawowalna, dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego 
przyciśnięcia (z możliwością zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku), minimum pięć funkcji 

53. Głowica kamery w obudowie tytanowej ,zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

54. Zintegrowany autoklawowalny coupler 

55. Możliwość zaprogramowania na przyciskach głowicy kamery  5 funkcji 

56. Możliwość programowania funkcji na przyciskach głowicy kamery z poziomu aplikacji lub z poziomu menu 
urządzenia 

57. Wstępnie wbudowana uniwersalne oprogramowanie, umożliwiające zdalne sterowanie systemem za pomocą 
aplikacji na Ipad'a 

58. Możliwość zapisywania, archiwizacji danych na zewnętrzny twardy dysk bezpośrednio z konsoli 

59. Port USB z przodu urządzenia 

60. Źródło światła LED - żywotność 30 000 godzin pracy 

61. Możliwość kontrolowania źródła światła za pomocą aplikacji, konsoli lub z poziomu głowicy kamery 

62. Światłowód w przezroczystej osłonie, pozwalający na wizualną ocenę uszkodzeń 

63. Funkcja zabezpieczająca przed oślepieniem- przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła 

64. Funkcja czuwania 

65. Wbudowane w urządzenie 4 adaptery  umożliwiające podłączenie następujących światłowodów: 
Dyonics/Wolf, Olympus, Storz, ACMI 

66. adaptery do światłowodu 

 

L
p
. 

Nazwa  j.m. 
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o
ś
ć  
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o  
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netto 

V
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% 

Warto
ść 
brutto 

Producent 
/ 
nr 
katalogow
y 

1 Wieża artroskopowa Zestaw 1      

2 

Końcówki do Shavera ,do usuwania 
tkanek miękkich i kości, 
wykorzystywane w zabiegach 
artroskopowych, dostępne średnice: 
od 2,0 mm – 5,85 mm. 
 Pakowanie sterylnie po 5 szt. 
Kompatybilne z powyższym 
generatorem. 

Szt. 
1
4 

     

3 
Elektrody kompatybilne z 
generatorem Firmy Arthrex , 
posidajace sterowanie w rękojeści. 

Szt. 
1
8 

     



 

  

4 
Dreny jednorazowe oraz dobowe 
kompatybilne z pompą artroskopową 
firmy Arthrex, pakowane po 10 szt 

Szt. 
2
9 

     

Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zgodnie z siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Pytanie nr 1.  Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia. 
Czy w celu zachowania zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Zamawiający dopuści tor wizyjny artroskopowy równoważny o poniższych parametrach? 
 

7. MEDYCZNY MONITOR OPERACYJNY    – 1 sztuka 

 
Monitor medyczny endoskopowy 4K do pracy w środowisku sali operacyjnej 

Monitor medyczny 4K z podświetleniem LED, podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji 
1.  

2. przekątna ekranu 32 cale 

3. Ochrona ekranu poprzez dwustronne, antyrefleksyjne szkło alkaliczno-glinokrzemianowe  

4.  Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px.proporcje obrazu 16:9  

        5.    funkcja PIP (obraz w obrazie)  

6. Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem 
jasność   400 cd/m2 

7.  Waga monitora  13 kg  

8. wejścia Video:  1 x DVI, 1 x optyczne DVI, 1 x SDI/HD-SDI 3G, 1 x VGA, 1 x kompozyt, 1 x S-Video 

9.  wyjścia Video:   1 x DVI, 1 x SDI        

10.  praca w trybie PAL i NTSC  

możliwość opcjonalnego zastosowania łączności bezprzewodowej ze sterownikiem kamery. 

11. kąt widzenia (V i H) 178 st. 

12. mocowanie standardowe: VESA 
 

8. Oprzyrządowanie toru wizyjnego - 3 komplety 

Kompletna optyka artroskopowa HD z płaszczem wodnym i obturatorem w komplecie  

13. Optyka artroskopowa o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view  o kącie widzenia 30*,  średnica 4,0 mm, długość 152,5 mm, 

autoklawowalna, 4 sztuki 

14. Płaszcz artroskopowy szybkoprzepływowy, zatrzaskowy, 2 kranikowy, średnica 6 mm, 4 sztuki 

15. Obturator półostry do płaszcza artroskopowego, średnica 6mm, 4 sztuki 

16. Optyka o wysokiej rozdzielczości HD typu direct-view o kącie widzenia 30 stopni, średnica 2,7 mm,  dł. 14 cm,  autoklawowalna 1 

szt. 

17. Płaszcz artroskopu szybkoprzepływowy, średnica 2,9 mm  z dwoma obrotowymi zaworami i mechanizmem mocowania optyki, do 

wykorzystania z optykami o kącie patrzenia: 30,  1 szt. 

18. Obturator półostry do płaszcza artroskopowego, 1 sztuka 

 
9. POMPA ARTROSKOPOWA - 1 sztuka 

Pompa artroskopowa dwurolkowa  

19. Pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzania stawów podczas operacji artroskopowych pompa 

artroskopowa dwurolkowa, 

20. możliwość stosowania całodobowych drenów głównych z drenami pacjenta oraz drenów jednorazowych, 

21. regulacja przepływu 1500 ml/min., 

22. Regulacja ciśnienia w zakresie od 10 do 120 mmHg, 

23. Kolorowy dotykowy ekran do wprowadzania parametrów pracy urządzenia, 

24. Programy trybu pracy dedykowane do różnych kaniul-różnych stawów: predefiniowane ustawienia dla artroskopii kolana, stawu 

ramiennego, biodra i małych stawów (możliwość indywidualnej zmiany/zaprogramowania ustawień predefiniowanych) 

 
25. Funkcja ciągłej, niepulsacyjnej kontroli ciśnienia i płukania,  

funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i 
funkcji typu „lavage”,  

26. Automatyczna kontrola i samoregulacja ciśnienia wewnątrzstawowego 

27. Współpraca z konsolą shavera i waporyzatorem poprzez dedykowany kabel, możliwość zaprogramowania reakcji pompy na pracę 

shavera i waporyzatora w trybie jedno i dwurolkowym 

 
10. SHAVER ARTROSKOPOWY 

28. Konsola shavera obsługująca uchwyt shavera                                                                                                                                         



 

  

29. Tryby pracy: oscylacja, obroty w prawo, obroty w lewo 

30. Kolorowy monitor dotykowy 

31. Możliwość dezaktywacji funkcji przycisków na uchwycie shavera 

32. Rękojeść shavera wyposażony w 3 przyciski 3szt. 

33. Automatyczne rozpoznawanie podłączonego uchwytu 

34. Automatyczne ustawianie parametrów domyślnych optymalnych dla danego ostrza   

35. Automatyczne wykrywanie rodzaju ostrza 

36. Rękojeść shavera wyposażona w dźwignię kontroli odsysania 

37. Rękojeść shavera o  prędkości obrotowej 8000 obr./min 

38. Możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy w trybie oscylacji  w zakresie ustawień : praca w trybie standard; praca w 

trybie efektywnym; praca w trybie agresywnym. Możliwość sterowania parametrami ustawień shavera (obroty prawo/lewo, 

oscylacja) z przycisków  w rękojeści 

39. Możliwość wyboru :  ostrze umożliwiające usuwanie tkanek miękkich jak i kości 

 
11. SYSTEM BIPOLARNY 

 

40. System  bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji  z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej. 

       41. Urządzenie bipolarne pracujące w środowisku soli fizjologicznej 
 

       42. System  bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji  z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej. Zastosowanie do 
procedur artroskopii: 

- kolana 
- barku 
- biodra 

 
 

43. Jedna elektroda dedykowana do efektywnego usuwania wielu tkanek, np. łąkotki, chrząstki, więzadeł 

44. Częstotliwość działania 100 kHz . 
Moc wyjściowa cięcia 390W, Moc wyjściowa koagulacji 170W 

45. Końcówka z funkcją detekcji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed 
uszkodzeniem. 

46. Automatyczna kontrola mocy maksymalnej załeżnie od używanego typu elektrody 

47. Możliwość zastosowania elektrody ze sterowaniem ręcznym 

 
12. Konsola kamery  4K zintegrowana z tabletem sterującym, źródłem światła LED i medycznym rejestratorem obrazu – 1szt. 

48. Medyczna konsola kamery 4K, źródło światła LED oraz archiwizator w jednym  
49. Wbudowany moduł WiFi  1 x złącze do internetu: izolowane 10/100 MB/sek,   

50. Głowica kamery 4K, Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD:3840 x 2160px  - 1 szt. 
sterownik kamery z przyciskiem balansu bieli, zapisywaniem i robieniem zdjęć, możliwości przeglądania i wyboru do eksportu  poszczególnych 
filmów i zdjęć z poziomu nagrywarki 

51. technologia CMOS  
wyjścia video:  
min. 2 x DVI, 2 x 3G-SDI 

52. głowica autoklawowalna, dwa programowalne przyciski na głowicy kamery z trybami długiego i krótkiego przyciśnięcia (z możliwością 
zaprogramowania min. 2 funkcji dla jednego przycisku), minimum pięć funkcji 

53. Głowica kamery w obudowie tytanowej ,zabezpieczającej przed uszkodzeniem 

54. Zintegrowany autoklawowalny coupler 

55. Możliwość zaprogramowania na przyciskach głowicy kamery do 5 funkcji 

56. Możliwość programowania funkcji na przyciskach głowicy kamery z poziomu aplikacji lub z poziomu menu urządzenia 

57. Wstępnie wbudowana uniwersalne oprogramowanie, umożliwiające zdalne sterowanie systemem za pomocą aplikacji na Ipad'a 

58. Możliwość zapisywania, archiwizacji danych na zewnętrzny twardy dysk bezpośrednio z konsoli 

59. Port USB z przodu urządzenia 

60. Źródło światła LED - żywotność 30 000 godzin pracy 

61. Możliwość kontrolowania źródła światła za pomocą aplikacji, konsoli lub z poziomu głowicy kamery 

62. Światłowód w przezroczystej osłonie, pozwalający na wizualną ocenę uszkodzeń 

63. Funkcja zabezpieczająca przed oślepieniem- przy wypadnięciu światłowodu, zamknięcie dopływu światła 

64. Funkcja czuwania 



 

  

65. Wbudowane w urządzenie 4 adaptery  umożliwiające podłączenie następujących światłowodów: Dyonics/Wolf, Olympus, Storz, ACMI 

66. adaptery do światłowodu 
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1 Wieża artroskopowa Zestaw 1      

2 

Końcówki do Shavera ,do usuwania 
tkanek miękkich i kości, wykorzystywane 
w zabiegach artroskopowych, dostępne 
średnice: od 2,0 mm – 5,85 mm. 
 Pakowanie sterylnie po 5 szt. 
Kompatybilne z powyższym 
generatorem. 

Szt. 
1
4 

     

3 
Elektrody kompatybilne z generatorem 
Firmy Arthrex , posidajace sterowanie w 
rękojeści. 

Szt. 
1
8 

     

4 
Dreny jednorazowe oraz dobowe 
kompatybilne z pompą artroskopową 
firmy Arthrex, pakowane po 10 szt 

Szt. 
2
9 

     

 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zgodnie z siwz. 

 

Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 28.10.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację siwz zamieszczono na stronie internetowej www.med.torun.pl 
 

http://www.med.torun.pl/

