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WYJAŚNIENIA  DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU 

ZAPYTAŃ I WĄTPLIWOŚCI 

  

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach działając na 

podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (t. 

jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), przedstawia poniżej wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości.      

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważnego wideolaryngoskopu  

renomowanej amerykańskiej firmy KingSystems  o następujących właściwościach: 

 wideolaryngoskop bezprzewodowy składający się z wyświetlacza LCD z rękojeścią, 

adapteru – toru wizyjnego  

 oraz łyżki jednorazowego użytku z etui transportowym na wyświetlacz i tor wizyjny 

 zasilany bateriami AAA (3 sztuki) bez możliwości ładowania kolorowego wyświetlacza 

LCD zapewniającymi czas pracy ok 80 min, w zestawie 3 komplety baterii pozwalające 

na 4 h pracy  

 kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej ekranu 2,4” cala  ustawiony w stałej pozycji 

z maksymalnym kątem widzenia do 155 stopni   

 wyjście typu RCA umożliwiające podłączenie do zewnętrznego monitora  

 rękojeść wykonana z poliwęglanu z łożem na 3 sztuki baterii AAA zintegrowana z 

kolorowym wyświetlaczem   - tor wizyjny – adapter wielorazowego użytku wykonany 

z poliwęglanu i ABS- trwałych materiałów odpornych na wielokrotne czyszczenie  

 kamera CMOS  

 źródło światła biała dioda LED  

 gotowy do natychmiastowego użycia po włączeniu zasilania  

 

 



 bez ładowarki z uwagi na zasilanie na baterie AAA  

 w zestawie 10  łyżek  do trudnych intubacji z kanałem na rurkę  oraz 10  sztuk łyżek 

standardowych bez   kanału służących do  rutynowych i trudnych intubacji  

 układ gospodarowania  energią umożliwiający wyłączenie urządzenia po 60 sekundach  

od odłożenia na nieruchomą powierzchnię. 

 

 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zaoferowania wideolaryngoskopu, który spełnia 

wszystkie parametry zawarte w SIWZ. Wykonawca może zaoferować dodatkowe 

funkcje przy jednoczesnym zachowaniu parametrów wymaganych w SIWZ. 

 

2. Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop o poniższych parametrach? 

 Wideolaryngoskop do trudnej intubacji z wielorazową, wymienną optyką oraz 

nakładkami jednopacjentowymi. 

 Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej  2,8 cala. 

 Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych 

urządzeń poprzez komunikację WiFi. 

 Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min. 

 Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań. 

 Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji. 

 Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze. 

 W pełni naładowany akumulator wystarcza na ok 4 godziny pracy monitora. 

 Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min. 

 Wielorazowa wymienna optyka ze światłem LED wyposażona w dwa 3 stopniowe 

systemy informujące o pozostałej ilości użyć oraz poziomie naładowania akumulatora. 

 Możliwość rozłączenia wymiennej optyki od monitora z możliwością użycia jej jako 

urządzenia do trudnej intubacji z optycznym torem wizyjnym. 

 Zasilanie akumulatorowe wraz z ładowarką. 



 

 

 W pełni naładowany akumulator wystarcza na min. 15 intubacji. 

 Automatyczne wyłączenie po 30 min. 

 Pełny cykl ładowania maksymalnie 2 h. 

 Przy braku użytkowania całkowite rozładowanie następuje po 30 dniach. 

 Możliwość stosowania w środowisku rezonansu magnetycznego MRI. 

 Końcówka toru wizyjnego posiadająca zabezpieczenie przez zaparowaniem. 

 Nakładki dostępne w dwóch rozmiarach dla dorosłych kodowane kolorami. 

 Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o 

rozmiarach od 7.0 do 8.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.). 

 Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o 

rozmiarach od 6.0 do 7.5 - 50 szt. (lub 100, 150, 200 itd.). 

 Nakładki o anatomicznym kształcie, zapobiegające nadmiernemu użyciu siły. 

 Nakładki wyposażone w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez 

potrzeby stosowania prowadnic. 

 Waga całego zestawu 340 g. 

W skład kompletu wchodzi: 

 Kamera/Monitor - 1 szt. 

 Wielorazowa optyka - 1 szt. 

 Stacja dokująca - 1 szt. 

 Jednorazowe nakładki - 50 szt." 

 Możliwość ładowania kamery i optyki ogólnodostępnymi ładowarkami z końcówką 

Micro-USB (np. do smatfonów). 

Odpowiedź. Zamawiający wymaga zaoferowania wideolaryngoskopu, który spełnia wszystkie 

parametry zawarte w SIWZ. Wykonawca może zaoferować dodatkowe funkcje przy 

jednoczesnym zachowaniu parametrów wymaganych w SIWZ. 
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