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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie fakowitrektomu. 
 

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1    
 
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1 dot. rozdz. XVI. SIWZ, opis kryteriów - Kryterium 2 (termin dostawy): 
Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia zwracam się z prośbą o określenie minimalnego terminu dostawy 
na okres 3 dni od dnia podpisania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie określał minimalnego terminu dostawy.  
 
Pytanie 2 - dot. rozdz. XVI. SIWZ, opis kryteriów - Kryterium 3  (okres gwarancji): 
Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie maksymalnego okresu gwarancji do przedstawionej w SIWZ punktacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie będzie określał maksymalnego okresu gwarancji. 
 
Pytanie 3 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy zamawiający dopuści aparat do witrektomii i fakoemulsyfikacji o poniższych parametrach?: 

L.P. 
Parametry wymagane Parametry 

wymagane 
Parametry oferowane 
(wypełnia 
Wykonawca) 

A WITREKTOMIA    

1. 

Pneumatyczny napęd noża do witrektomii realizowany 
dwoma liniami pneumatycznymi - jedna zamykająca, druga 
otwierająca port aspiracyjny.  
  

TAK    

2. Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z 
przełącznika nożnego TAK    

3. Możliwy zakres prędkości pracy noża (cięć/min.) 100-7500 
( podać)   

4. 

Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i 
zamknięcia portu aspiracyjnego niezależnie od ilości cięć w 
zakresie min. 100-4000 cięć na minutę. 
  

TAK  
    

  5. Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) 0-650  
( podać)   

6. Możliwość pracy z nożem 20, 23, 25 i 27  Ga TAK    

7. 

System utrzymujący stabilne ciśnienie w gałce ocznej, 
umożliwiający automatyczne wyrównywanie zmian 
ciśnienia wewnątrzgałkowego, oparty na kontroli przepływu 
płynu podawanego i płynu aspirowanego, automatycznie 
kompensujący spadek ciśnienia napływu wynikającego z 
oporów przepływu w drenie oraz kaniuli infuzyjnej.   
  

TAK  

  

B Pompa 
1. 
  

Rodzaj pompy roboczej typu Venturi Tak ( 
podać)   

2. Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20Ga TAK    
C OŚWIETLACZ ŚWIATŁOWODOWY    
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1. Ksenonowe źródło światła TAK    

2. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego 
światłowodu 

TAK    

3. 4 porty oświetlenia  TAK    
4. Niezależne włączanie i regulacja natężenia TAK    

5. Możliwość chwilowego wyłączenia oświetlenia z 
przełącznika nożnego 

TAK    

D  Fakoemulsyfikacja 

1. Częstotliwość pracy głowicy (kHz) 32 – 44 
( podać)   

2 Głowica z 4-ro kryształowym elementem 
piezoelektrycznym 

TAK    

3 

Głowica do fakoemulsyfikacji generująca ultradźwiękowy 
ruch końcówki w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do 
osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w 
poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość 
całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem 
ruchu poprzecznego do osi głowicy.  
  

TAK    

4 Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 
pulsów/sekundę 

TAK  
( podać)   

5   Możliwość regulacji przepływu TAK    

6 
Możliwość podawania jednoczasowo płynu do przedniej i 
tylnej komory w zabiegach  fakowitrektomii 
  

TAK  
  

E  Fakofragmentacja 
1. Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji TAK    
F Laser 
1. Wbudowany laser 532nm TAK    

2. Możliwość regulacji parametrów pracy lasera na 
zewnętrznym ekranie monitora urządzenia 

TAK    

3. Zakres mocy (mW) 30-2000 
( podać)   

G Inne 

1. Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi, np. 
mikronożyczek  

  
    TAK    

2. Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez 
konieczności przerywania pracy witrektomu 

TAK    

3. 

Automatyczny kranik trójdrożny umożliwiający 
przełączanie pomiędzy podażą płynu i powietrza w czasie 
zabiegu przez operatora z przełącznika nożnego.   
  

TAK  

  

4. Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego 
  

TAK    

5. Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i 
aktywnego odsysania płynu 

TAK    

6. Diatermia bipolarna z możliwością liniowej 
kontroli z przełącznika nożnego 

TAK    

7. Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem 
powietrza (nie grawitacyjnej) (mmHg) 

0-120 
( podać)   

8. Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu 
wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii 
(aktywacja z przełącznika nożnego) 

TAK    
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9. Funkcja refluksu liniowego – wielkość refluksu regulowana 
liniowo przez operatora poprzez przełącznik nożny.  
  

TAK    

10. Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania 
informacji o poszczególnych zabiegach (np. ilość strzałów 
lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) 

TAK    

11. Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie 
aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie 
zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w 
mikroskopie operacyjnym 

TAK    

12. Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji 
poszczególnych przycisków 

TAK    

13. Sterowanie bezprzewodowe TAK    
14. Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów 

alarmowych, potwierdzenia głosowe 
TAK    

15. Funkcja automatycznego napełniania strzykawki gazem 
medycznym za pośrednictwem aparatu umożliwiająca 
wykonanie całej czynności napełnienia i śródzabiegowego 
podania do oka przez instrumentariuszkę czystą lub chirurga 
bez konieczności angażowania instrumentariuszki 
pomocniczej (niesterylnej). 
  

TAK    

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 4 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy Zamawiający wymaga poniższej konfiguracji aparatu do witrektomii i fakoemulsyfikacji?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 5 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy Zamawiający wymaga aparatu fabrycznie nowego, rok produkcji – nie starszy niż 2017? 
Odpowiedź: 
Czy Wykonawca inaczej rozumie zapis „Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku”, 
który znajduje się w pkt. 61 załącznika nr 2 do formularza oferty oraz w SIWZ w rozdziale II § 1 ust. 1 umowy? 
Zdaniem Zamawiającego w SIWZ oraz w załaczniku jasno zostało określone jaki sprzęt jest wymagany. 
Zamawiający proponuje dokładnie zapoznać się z SIWZ. 
 
 

Lp. Urządzenie do witrektomii i fakoemulsyfikacji Jednostka 
miary  

Ilość  
(szt.)  

1 2 3 4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Konsola  
Przełącznik nożny  
Instrukcja obsługi w języku polskim  
Pilot zdalnego sterowania  
Pokrowiec ochronny 
Przewód sprężonego powietrza  
Głowica do fakoemulsyfikacji 
Końcówki I/A Bimanualne   
Pęseta do diatermii  
Przewód do diatermii wielokrotnego użytku 
Sprężarka medyczna 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
kpl. 
szt. 
szt. 
szt. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
1 
1 
1 
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Pytanie 6 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy Zamawiający wymaga możliwości wykonania zabiegu witrektomii w technologii 27G ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
 
Pytanie 7 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy Zamawiający wymaga możliwości wymiany butelki bez konieczności przerywania pracy witrektomu? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający wymaga. 
 
Pytanie 8 - dot. opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do formularza oferty: 
Czy Zamawiający wymaga głowicy do fakoemulsyfikacji generującej ultradźwiękowy ruch końcówki w 
płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej do osi głowicy z możliwością niezależnego ustawienia pracy w 
poszczególnych płaszczyznach – np. możliwość całkowitego wyłączenia ruchu wzdłużnego z zachowaniem ruchu 
poprzecznego do osi głowicy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza. 
 
Pytanie 9 - dot. projektu Umowy: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 lit. e) projektu umowy w następującym brzmieniu:  
„w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż pięć dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest w 
okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy ewentualnie element 
zestawu, który spowoduje sprawne działanie sprzętu; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego ewentualnie 
elementu zestawu, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić na własny koszt” 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, zasadnym jest więc przyjęcie, aby sprzęt zastępczy był 
dostarczany dopiero po pięciu dniach roboczych usuwania awarii. W przeciwnym wypadku, w sytuacji tzw. 
„długich weekendów” Wykonawca będzie dysponował bardzo krótkim czasem na dokonanie naprawy wysoko 
specjalistycznego sprzętu, co może być niewystarczające. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.  
 
Pytanie 10 - dot. projektu Umowy: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 lit. g) projektu umowy w następującym brzmieniu:  
„dostawa sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu oraz wszelkie czynności prowadzące do jego 
uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze 
sprzętu zastępczego najpóźniej w szóstym dniu roboczym od zgłoszenia awarii” 

Uzasadnienie: 
Proponowany zapis jest spójny z propozycją Wykonawcy dotyczącą brzmienia § 5 ust. 1 lit. e) projektu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 11 - dot. projektu Umowy: 
Zwracam się z prośbą o dodanie w § 5 projektu umowy ustępu nr 4 o następującym brzmieniu: 
„Wykonawca nie odpowiada za usterki sprzętu spowodowane jego użytkowaniem w sposób sprzeczny z 
instrukcją oraz przez osoby nieprzeszkolone w jego obsłudze” 
Uzasadnienie: 
Wykonawca nie powinien odpowiadać za usterki spowodowane użytkowaniem sprzętu w sposób niezgodny z 
instrukcją lub przez osoby, które nie przeszły odpowiedniego przeszkolenia z obsługi sprzętu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.   
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Pytanie 12 - dot. projektu Umowy: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:  
„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują 
kary umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku zwłoki w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy 
dzień zwłoki, licząc od wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1, ale nie więcej niż 10% tej wartości; 
b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. c) niniejszej 
umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości netto umowy określonej  
w § 6 ust. 1, ale nie więcej niż 10% tej wartości; 
c) w przypadku nieprzystąpienia z wyłącznej winy Wykonawcy do wykonania przeglądów technicznych, 
określonych w określonych  
w § 5 ust. 1 lit. d) umowy, w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w 
wysokości 0,5% wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1, ale łączna suma kar umownych  
z tego tytułu nie może przekroczyć 10% tej wartości; 
d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. g) 
niniejszej umowy – w wysokości 0,25 % za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości netto umowy określonej w § 6 
ust. 1, ale nie więcej niż 5% tej wartości;  
e) w przypadku zwłoki w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego – w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 500 zł; 
f) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wartości netto umowy określonej w § 6 ust. 1.” 

Uzasadnienie: 
- Mianem „opóźnienia” prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez względu na 
przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy Zamawiającego albo z powodu siły wyższej. 
Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, określa się 
natomiast w prawie mianem „zwłoki”. Zasadnym jest, aby wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie 
ponosi odpowiedzialności; 
- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona do tej 
wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty z ekonomicznego 
punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną 
publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem; 
- Zwracam się z prośbą o obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie sprzętu, przystąpieniu do wykonywania 
obowiązków gwarancyjnych oraz nieprzystąpienia do wykonywania przeglądów okresowych do wysokości 0,5% 
wartości umowy netto. Kara umowna w wysokości 1% jest 40 razy większa niż wynosi wysokość odsetek 
ustawowych i jest zbyt krzywdząca dla Wykonawcy, obniżona powinna zostać również kara za niedostarczenie 
dokumentów (do 50 zł);  
- Kara umowna za nieprzystąpienie do wykonywania przeglądów okresowych powinna być ustalona na takiej 
samej wysokości jako kara za nieprzystąpienie do realizacji innych obowiązków gwarancyjnych; 
- Brak górnego limitu naliczania kary umownej może spowodować, że urośnie ona do rozmiarów rażąco 
nieproporcjonalnych w stosunku do poniesionej przez Zamawiającego szkody, a w takim wypadku nie będzie już 
spełniać roli surogatu odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. 
Celem uniknięcia takiej możliwości zasadne jest wprowadzenie limitu naliczania kary umownej do 10% wartości 
umowy netto oraz 500 zł za niedostarczenie dokumentów. W przypadku poniesienia wyższej szkody, Zamawiający 
ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych;  
- Kara umowna za nieprzystąpienie do przeglądów gwarancyjnych powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, 
gdy Wykonawca nie rozpoczął tych czynności z własnej winy. Wykonawca nie może odpowiadać za działanie siły 
wyższej, podmiotów trzecich lub Zamawiającego; 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 13 - dot. projektu Umowy: 
Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 13 ust. 1 projektu umowy litery c); 
Uzasadnienie: 
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al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Zamawiający nie powinien mieć prawa rozwiązania umowy w sytuacji, gdy Trybunał Sprawiedliwości UE uzna, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów unijnych. Wykonawca nie ma żadnego wpływu na 
wydanie takiego orzeczenia i nie powinien odpowiadać za to, że Rzeczpospolita Polska nie wypełnia zobowiązań 
traktatowych; 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o 
dokonaniu modyfikacji SIWZ: 
 
1. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 5 ust. 1 lit. e) i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 5 ust. 1 lit. e) w następującym brzmieniu: 
„§ 5 ust. 1 e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż pięć dni roboczych Wykonawca 
zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy 
ewentualnie element zestawu, który spowoduje sprawne działanie sprzętu; dostawę i późniejszy odbiór sprzętu 
zastępczego ewentualnie elementu zestawu, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić na własny koszt;” 
 
2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 5 ust. 1 lit. g) i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 5 ust. 1 lit. g) w następującym brzmieniu: 
„§ 5 ust. 1 g) dostawa sprzętu zastępczego ewentualnie elementu zestawu oraz wszelkie czynności prowadzące do 
jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać 
ze sprzętu zastępczego najpóźniej w szóstym dniu roboczym od zgłoszenia awarii;” 
 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 91 466 10 86 


