
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 03.11.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

 dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  (Znak Postępowania: 4918/2015)

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz.

984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349).  Zamawiający

przekazuje   treść  zapytań  dotyczących  zapisów  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z

wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Dot. pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający posiada monitory operacyjne zdolne wyświetlić sygnał 1920x1080 (lub lepszy), ze złączem 3G-SDI?  

Odpowiedź:  Na chwilę  obecna na dwóch salach operacyjnych z  trzech Zamawiający nie  posiada

takich monitorów.

2. Czy opisane w pkt. 4. załącznika nr 6 (jako moduł łączący z funkcją archiwizacji zdjęć i filmów) rozwiązanie ma posiadać

możliwość  zapisywania  obrazów  i  filmów  HD  na  serwerze  szpitalnym?  Rozwiązanie  tego  typu  pozwala  na  uniknięcie

konieczności przenoszenia obrazów z urządzenia na dysk zewnętrzny i dalej do rekordu pacjenta lub na serwer. 

Odpowiedź: Nie.

3. Prosimy do dopuszczenie zaoferowania w pkt. 4. załącznika nr 6 sterownika kamery z możliwością archiwizacji obrazów na

pamięci przenośnej (typu USB) i w pamięci sterownika. 

Odpowiedź: Tak.

4. Prosimy o możliwość zaoferowania w pkt. 4. i 13. osobnego archiwizatora zdjęć i filmów HD z opcją archiwizacji na pamięci z

przyłączem USB, dysku twardym min. 300GB i dysku sieciowym (serwer). 

Odpowiedź: Nie.

5. Czy oferowany w zestawie moduł kamery ma posiadać funkcję współpracy z wideolaparoskopem 3D?

Odpowiedź: Nie.

6. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 5. wyjść cyfrowych sterownika w postaci DVI-D oraz 2szt. HD-SDI. Rozwiązanie w postaci

wyjść typu HD-SDI pozwala na przesłanie sygnału w jakości HD na odległość większą niż 10m (np. DVI max. 7-10m) np. do

monitorów  zawieszonych  na  ramionach  sufitowych.  Ponadto  grubość  przewodu  typu  (HD)  SDI  pozwala  na  sprawne

przeprowadzenie przewodu przez ramiona sufitowe i kolumny czego nie zapewnia przewód DVI. 

Odpowiedź:Tak.



7. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 6. dwóch złączy USB do podłączenia np. klawiatury, pamięci zewnętrznej etc. plus złącza RS

do podłączenia drukarki.

Odpowiedź: Tak.

8. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 12 możliwości wyświetlania obrazu z filtrem włączonym lub wyłączonym.

Odpowiedź:Tak.

9. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania  zestawu,  w którym jedno źródło  światła  o  mocy 300W jest  w stanie obsłużyć

zarówno wideoendoskop jak również głowicę kamery ze światłowodem lub wideolaparoskop. 

Odpowiedź: Nie.

10. Czy Zamawiający ma świadomość, że jednoczasowe podłączenie kamery ze światłowodem i wideoendoskopu do jednego

źródła światła jest niemożliwe? W celu uzyskania obrazu jak opisany w pkt. 7 i 12 (jednoczasowe wyświetlanie obrazu z

endoskopu i laparoskopu) należałoby wyspecyfikować dwa źródła światła – niezależnie od producenta. 

Odpowiedź:Tak.

11. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 14. Menu ekranowego wyświetlanego z lewej strony ekranu lub centralnie. Menu w formie

napisów w języku polskim.

Odpowiedź: Tak.

12. Prosimy  o  dopuszczenie  w  pkt.  15  min.  4  poziomów  zoomu  cyfrowego.  Dodatkowo  oferujemy  zoom  optyczny  (2x  –

dwukrotny) w głowicy kamery.

Odpowiedź:Tak.

13. Prosimy o rezygnację z pkt. 17. tj. wyświetlania siatki na ekranie operacyjnym.

Odpowiedź:Tak.

14. Prosimy o rezygnację z pkt. 19. i 21. Parametry widoczne są na panelu przednim insuflatora. Sterowanie wartościami pracy

może odbywać się z pola sterylnego w warunkach zintegrowanej sali operacyjnej, a parametry pokazywane są na ekranie

sterującym w polu dostępnym dla chirurga i instrumentariuszki.

Odpowiedź:Tak.

15. Prosimy o możliwość zaoferowania klawiatury z osłoną silikonową (pkt. 22). Możliwość dezynfekcji powierzchniowej.

Odpowiedź:Tak.

16. Prosimy o odstąpienie od konieczności potwierdzenia parametru czułości głowicy kamery jako nieistotnego. Badania tego

parametru nie są prowadzone w sposób ustandaryzowany. 

Odpowiedź:Tak.

17. Prosimy o dopuszczenie insuflatora z regulacją ciśnienia w zakresie 3-25mmHg.

Odpowiedź:Tak.

18. Prosimy o dopuszczenie insuflatora z regulacją przepływu w zakresie 0,1-45l/min.

Odpowiedź:Tak.

19. Prosimy  o  dopuszczenie  insuflatora  z  numerycznym  wskaźnikiem  wartości  zadanej  po  stronie  pacjenta  (pkt.  30  opisu

insuflatora). 



Odpowiedź:Tak.

20. Czy  Zamawiający  wymaga  aby  insuflator  stale  wskazywał  dokładną  wartość  zadaną  ciśnienia  CO2  na  wyświetlaczu

numerycznym?. 

Odpowiedź:Nie.

21. Prosimy o rezygnację z pkt. 32. (uchwyt na małą butlę CO2 zintegrowany z insuflatorem).

Odpowiedź: Tak.

22. Prosimy o rezygnację z konieczności zaoferowania filtrów CO2, o ile producent nie wymaga ich używania w trybie insuflacji

(ze względu na możliwość wyłączenia przepustnicy desuflacji). Filtry służą bowiem do prewencji zainfekowania insuflatora

gazem wracającym do urządzenia od strony pacjenta, a nie do odkażania dwutlenku węgla płynącego z butli. 

Odpowiedź:Tak.

23. Prosimy o możliwość zaoferowania innej ilości filtrów CO2 (20szt. lub 30szt.).

Odpowiedź:Tak.

24. Prosimy o  rezygnację  z  pkt.  38.  i  39.  (wymiary,  waga)  opisu  źródła  światła  jako,  że  są  nieistotne  z  punktu  widzenia

użytkowania.

Odpowiedź:Tak,  o  ile  Wykonawca  zapewni  że  zmieści  się  na  obecnie  posiadanej  kolumnie

chirurgicznej

25. Prosimy o dopuszczenie światłowodów o śr. wiązki 4,25mm i dł. 300cm, dedykowanych do optyk laparoskopowych. 

Odpowiedź: Tak.

26. Prosimy o dopuszczenie optyki laparoskopowej, długiej, o dł. roboczej 46cm w pkt. 42.

Odpowiedź:Tak.

27. Prosimy  o  rezygnację  z  wymogu  oznakowania  Data  Matrix  i  średnicy  kompatybilnego  światłowodu.  Optyka  posiada

oznaczenie numerami katalogowym i seryjnym. Oferujemy kompatybilne światłowody o dedykowanym rozmiarze. 

Odpowiedź:Tak.

28. Prosimy o możliwość potwierdzenia soczewek wałeczkowych za pomocą materiałów marketingowych.

Odpowiedź:Tak.

29. Prosimy o dopuszczenie 8 - letniego okresu dostępności części zamiennych (dotyczy pakietów 1.,2.,3.).

Odpowiedź:Tak.

30. Prosimy o dopuszczenie 10 - dniowego czasu naprawy dla napraw poza siedzibą Zamawiającego (dot. pakietów 1.,2.,3. – o

ile oferowany jest sprzęt zastępczy).

Odpowiedź:Nie.

31. Czy  w  przypadku  zaoferowania  przedmiotu  zamówienia  (części  akcesoriów/wyposażenia)  nie  będącego  wyrobem

medycznym   i  posiadającego  VAT  23%,  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy  wyodrębnienie  tej  pozycji  w  formularzu

ofertowym/cenowym wpisanie stawki podatku VAT 23%, oraz czy Zamawiający odstąpi  od wymogu załączenia do oferty

dokumentów dopuszczających dane akcesoria do obrotu?

Odpowiedź:Tak, tylko w zakresie tych akcesoriów/wyposażenia.



32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie sprzętu wyprodukowanego w 2014 roku?

Odpowiedź: Tak o ile będzie fabrycznie nowy.

Dot. pakietu nr 3. 

33. Prosimy o rezygnację z dwuletniej, bezwarunkowej gwarancji Endocasco dla oferowanego videokolonoskopu, gdyż opcja ta

jest niedostępna dla wyspecyfikowanego rodzaju sprzętu. Proponujemy zaoferowanie gwarancji 12-miesięcznej. Każdy inny

rodzaj  gwarancji  może  zostać  wkalkulowany w cenę  pakietu,  jednakże  będzie  to  miało  znaczący,  kilkunasto-,  a  nawet

kilkudziesięcio-procentowy wpływ na cenę urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zał. nr 8

34. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w p. 2:  " Kąt obserwacji obrazu min. 140 mm" ? Opis powinien

wskazywać wartość w stopniach a nie mm.

Odpowiedź: Tak, powinno być 140º

35. Zapisy gwarancji i serwisu w odniesieniu do Pakietu 1, 3 oraz wzoru umowy & 6 ust. 5

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu 1 i 3 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, przy czym po

upływie tego terminu Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od przedmiotu

zamówienia.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował zał. nr 2

36. wzór umowy & 3 ust. 10 w odniesieniu do Pakietu 1, 3 Zwracamy się z prośbą o rezygnację z niniejszego zapisu, w którym

to Wykonawca a nie Zamawiający ponosi odpowiedzialność za niewłaściwe przechowywanie sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zał. nr 2

37. wzór umowy & 4 ust. 2 pkt. 1 w odniesieniu do Pakietu 1, 3 Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary za każdy dzień zwłoki

do 0,5% wartości brutto zamówienia. 

Odpowiedź: Nie.

38. wzór umowy & 6 ust.  3 w odniesieniu do Pakietu 1,  3  Zwracamy się  z prośbą o modyfikację niniejszego zapisu na

następujący  „Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  gwarancji  na  dostarczony  sprzęt  polegającej  na  bezpłatnych

przeglądach wg zaleceń producenta, usunięciu wad, oraz naprawie gwarancyjnej (z wyłączeniem uszkodzeń spowodowanych

niewłaściwym użytkowaniem sprzętu opisanych w  & 6 ust. 13).

Odpowiedź: Nie. 

39. wzór umowy & 6 ust.  9  w odniesieniu do Pakietu 1,  3  Zwracamy się  z  prośbą o wydłużenie czasu reakcji  serwisu,

polegającej na rozpoczęciu naprawy do 72 godzin w dni robocze niezależnie od tego, czy są to naprawy gwarancyjne czy

pogwarancyjne.  

Odpowiedź: Nie.

40. Dotyczy pakietu 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z max. 6 tygodni do max. 8 tygodni od 
podpisania umowy?
Odpowiedź: Nie.

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 



dostawie z 1% na 0,5% wartości brutto zamówienia?
Odpowiedź: Nie.

42. Prosimy o wydłużenie czasu rozpoczęcia naprawy w okresie gwarancyjnym z 24h do 72h. Czas ten jest 
optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym 
poziomie.
Odpowiedź: Nie.

43. Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw w przypadku kiedy 
usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów 
w okresie gwarancyjnym z max. do 3 dni roboczych do 14 dni.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterek do 5 dni roboczych

44. Proszę o przedstawienie pełnego sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową oraz opinią i raportem
biegłego rewidenta za rok 2014 oraz najbardziej aktualne dane finansowe za rok 2015 – bilans i rachunek 
wyników.
Odpowiedź: Zamawiający udostępni na swojej stronie w/w dokumenty

45. Proszę o udostępnienie zestawienia kredytów, pożyczek i leasingów zawartych przez Zamawiającego 
zawierające następujące informacje:

·         Rodzaj transakcji.

·         Saldo początkowe kapitału do spłaty (pierwotna kwota zadłużenia określona w umowie).

·         Aktualne saldo kapitału pozostałego do spłaty (aktualna wysokość zaangażowania).

·         Wysokość raty miesięcznej.

·         Liczba rat.

·         Data zawarcia i zakończenia umowy.

·         Rodzaj zabezpieczenia.

             Odpowiedź:  Zamawiający udostępni  na swojej  stronie zestawienie zobowiązań kredytowych

zawierające rodzaj transakcji, termin spłaty oraz aktualną kwotę do spłaty

46. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza przedstawieni przez Wykonawcę wykazu dostaw w zakresie 
dostawy sprzętu medycznego o wartości brutto nie mniejszej niż 50% złożonej oferty na każdy pakiet, w celu 
potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Odpowiedź: Tak.

47. Prosimy o wyjaśnienie czy dostawa winna nastąpić maksymalnie 42 dni czy 42 dni robocze?
Odpowiedź: 42 dni

48. W przypadku, gdy dostawa ma być liczona w dniach roboczych to czy za dni robocze Zamawiający uznaje dni od
poniedziałku do piątku czy od poniedziałku do soboty?
Odpowiedź: j.w.

49. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w §2 ust. 4 wzoru umowy ubezpieczenie dotyczy wyłącznie ubezpieczenia
na czas transportu i dostawy do siedziby Zamawiającego.
Odpowiedź: Tak.

50. Prosimy o zmianę zapisu §4 ust. 2 ppkt. 1) i nadanie mu brzmienia: „ Karę umowną za każdy dzień rozpoczęty



zwłoki w dostawie w wysokości 1% wynagrodzenia brutto  ustalonego dla danego sprzętu, którego zwłoka w
dostawie dotyczy”. 
Odpowiedź: Nie.

51. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podpisania
jednej umowy na kilka pakietów kara umowna wskazana w §4 ust. 2 ppkt. 1) będzie liczona od wartości danego
pakietu, którego zwłoka w dostawie dotyczy (a nie od łącznej wartości umowy). 
Odpowiedź: Tak o ile zwłoka będzie dotyczyła jednego pakietu.

52. Zgodnie  z  zasadą  równości  stron  umowy  prosimy  Zamawiającego  o  wprowadzenie  do  wzoru  umowy  kary
obciążającej  Zamawiającego  na  rzecz  Wykonawcy  za  odstąpienie  od  umowy  z  winy  Zamawiającego  w
analogicznej wysokości jak w § 4 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy.
Odpowiedź: Nie.

53. Prosimy o dopuszczenie kalkulacji w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą w przypadku kwoty nie podzielnej na
równe raty. 
Odpowiedź: Tak

54. Prosimy  Zamawiającego  o  skrócenie  okresu  gwarancji  dostępności  części  zamiennych  oraz  materiałów
zużywalnych do 5 lat. Pozytywna odpowiedź znacząco wpłynie na wysokość zaoferowanej ceny. Zaznaczyć należy,
iż producent, zbywca bądź importer nie mają obowiązku, nałożonego prawem, na produkcję czy przechowywanie
części  zamiennych  przez  tak  długi  okres,  jeśli  w  wyniku  np.  zastosowania  nowszych  technologii,  wdrożenia
nowego produktu, nie będzie kontynuował produkcji części zamiennych do produktów sprzed kilku lat. Koszty
magazynowania części zamiennych, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko
ponoszenia dużych kosztów przez Wykonawcę, co może wpłynąć na zaniżenie kręgu potencjalnych Wykonawców
i zawyżenie ceny oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu do 8 lat.

55. Prosimy o odpowiedź czy z uwagi na ratalną formę płatności, Zamawiający zgadza się na zabezpieczenie spłaty
zobowiązań  wynikających  z  zawartej  umowy  o  zamówienie  publiczne  w  postaci  weksla  In  blanco  wraz  z
deklaracją wekslową?
Odpowiedź: TAK.

56. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak

57. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający przekaże weksel In blanco wraz
deklaracją w dniu podpisania umowy.
Odpowiedź: Tak

58. W związku z zapisami wzoru umowy, gdzie Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego,
jako zabezpieczenia terminowej płatności rat prosimy Zamawiającego o zgodę, aby umowa zastawu rejestrowego
została zawarta na wzorze Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak

59. Prosimy  Zamawiającego  o  potwierdzenie,  że  na  prośbę  Wykonawcy  Zamawiający  zawrze  umowę  zastawu
rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.
Odpowiedź: Tak

60. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do
czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia?
Odpowiedź: Nie.



61. Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję
praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź: Tak.

62. Prosimy  Zamawiającego  wyjaśnienie,  czy  nie  zaszła  pomyłka  w §  5  ust.  10  wzoru  umowy.  W zapisie  tym
Zamawiający  wyraża  zgodę  na  skrócenie  terminu  postawienia  zobowiązania  w  stan  natychmiastowej
wymagalności, jednakże brak odniesienia w umowie, w stosunku, do którego Zamawiający ma ten termin skrócić.
W związku z tym prosimy o zmianę zapisu § 5 ust. 10 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Zamawiający
wyraża  zgodę  na  postawienie  zobowiązania  wynikającego  z  niniejszej  umowy  w  stan  natychmiastowej
wymagalności  przypadku  niezrealizowania  zobowiązań  przez  Zamawiającego  na  brak  zapłaty  będącej
równowartością 2-ch miesięcznych rat z określeniem dodatkowego terminu do spłaty zaległości w wymiarze max
30 dni”.
Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował załącznik.

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z umowy był sąd
właściwy dla siedziby Wykonawcy?
Odpowiedź: Nie.

64. Prosimy Zamawiającego o usunięcie z §3 wzoru umowy ustępu 10. Nie jest obiektywnie możliwe, aby Wykonawca
na podstawie oględzin miejsca przechowywania sprzętu zapoznał się z wszelkimi ryzykami, które może nieść za
sobą dane pomieszczenie  (np.  podtopienia,  kapiąca  klimatyzacja  itp.),  dodatkowo zapis  taki  narusza  zasady
współżycia społecznego, o którym mowa w art. 5 Kodeksu cywilnego, gdyż obowiązkiem Zamawiającego jest
użytkowanie oraz przechowywanie sprzętu zgodnie z instrukcja obsługi i wytycznymi producenta.
Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody. Zamawiający doprecyzowuje zapis ustępu 10 §3

65. Prosimy Zamawiającego  o  potwierdzenie,  iż  wraz z  kolejnymi  modyfikacjami  wzoru  umowy na etapie  pytań
Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odpowiedź: Tak.

66. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zmiany konstrukcji formularza cenowego (zał. nr 1 do 
SIWZ) lub formularza ofertowego (zał. nr 3 do SIWZ) w sposobie podania ceny oferty w ten sposób, aby osobno 
wyodrębnić koszt finansowania płatności ratalnej. Ze względu na fakt, iż zapłata za dostawę sprzętu medycznego 
jest rozłożona na raty powoduje to powstanie także kosztu finansowania dostawy. Dopuszczenie takiej konstrukcji
pozwoli uniknąć 8% podatku VAT od finansowania, gdyż finansowanie, jako odrębna usługa zgodnie z posiadaną 
interpretacją podatkową Wykonawcy otrzymaną od Ministerstwa Finansów jest zwolnione z podatku VAT i w 
przypadku wyodrębnienia na formularzu Zamawiający uzyska od Wykonawcy cenę oferty niższą o stawkę podatku
VAT, czyli, o 8% co będzie oczywiście bardzo korzystne dla Zamawiającego. Prosimy zatem o możliwość zmiany 
formularza cenowego poprzez dodanie wiersza o nazwie” Koszt finansowania płatności ratalnej”, gdzie wartość 
VAT będzie równa stawce VAT ZW.
Odpowiedź: Tak.

67. Pyt dot. pkt 64 zal nr 9 pkt. 29 załącznika nr 10 do SIWZ, pakiet nr 5
Zamawiający wymaga w tych punktach:
W pkt 64: Eksport raportów generowanych z oprogramowania pomiarowego jako obrazy non-DICOM 
do rekordu badania pacjenta w PACS.

 W pkt 29 Aktywna licencja umożliwiająca wymianę danych w zakresie obrazów badań, raportów, 
opisów, listy roboczej z systemem PACS/RIS za pomocą protokołów DICOM, HL7
Czy przez te wymogi  należy rozumieć integrację dostarczonych ultrasonografów z posiadanym przez 
Zamawiającego systemem PACS? Czy koszty integracji dostarczonych urządzeń z system PACS 
Zamawiającego należy ująć w cenie oferty?



Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy i producenta posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS/PACS 
oraz określenia czy Zamawiający posiada wolne licencje przyłączeniowego do tego systemu RIS/PACS?
    Odpowiedź:  Wskazane zapisy oznaczają gotowość do integracji z PACS w dowolnym momencie, 

bez ponoszenia dodatkowych kosztów na sprzęt/oprogramowanie ultrasonografu w celu 

uruchomienia funkcjonalności DICOM, nie przewiduje się integracji w momencie instalacji 

urządzenia.

                                                         Z poważaniem

                                                                        


