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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, instalację i uruchomienie 
Mikrokeratomu do przeszczepów warstwowych, Tomografu OCT oraz Funduskamery. 
 
 

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. wzoru umowy § 5 pkt. 1 ppkt. e (zadanie nr 3) 
e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwaj ącej dłużej niż pięć dni kalendarzowych 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; 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu jak niżej? 
e) w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż dziesięć dni kalendarzowych 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; 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.  
 
Pytanie 2.  
Dot. wzoru umowy § 5 pkt. 1 ppkt. g (zadanie nr 3) 
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 kalendarzowym od zgłoszenia awarii;   
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu jak niżej? 
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 dziesiątym dniu kalendarzowym od zgłoszenia awarii; 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 3.  
Dot. wzoru umowy § 5 pkt. 2  
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem otrzymanie zgłoszenia awarii sprzętu. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu jak niżej? 
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem lub mailowo otrzymanie zgłoszenia awarii 
sprzętu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 4. 
Dot. wzoru umowy § 5 pkt. 3 
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do przeglądów, o których mowa w ust. 1 lit. d) bez odrębnego 
wzywania przez Zamawiającego. Wykonawca po wykonaniu przeglądu technicznego zobowiązany jest wpisać w 
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paszporcie datę następnego przeglądu oraz przekazać Zamawiającemu kartę pracy lub raport z wykonanego 
przeglądu.  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu jak niżej? 
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do przeglądów, o których mowa w ust. 1 lit. d) poprzez odrębnego 
wzywania przez Zamawiającego drogą faxu lub mailową. Wykonawca po wykonaniu przeglądu technicznego 
zobowiązany jest wpisać w paszporcie datę następnego przeglądu oraz przekazać Zamawiającemu kartę pracy 
lub raport z wykonanego przeglądu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 5.  
Dot. wzoru umowy § 9 pkt. 1 ppkt. b, c i d. 

b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. c) niniejszej 
umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy (wartości brutto zadania)* 
określonej w § 6 ust. 1, 

c) w przypadku nieprzystąpienia 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 10% 
wartości brutto umowy (wartości brutto zadania)* określonej w § 6 ust. 1, 

d) w przypadku niedostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego w terminie określonym w § 5 ust. 1 lit. 

Czy w ramach miarkowania kar Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający dba o swój interes i o pacjentów. Jeżeli 
Wykonawca będzie należycie wykonywał umowę, kary umowne pozostaną tylko na papierze.  
 
Pytanie 6.  
Dot. Zadania nr 1 
Czy Zamawiający zamieni wymaganie dostawy, instalacji i uruchomienia mikrokeratomu opartego o silnik 
elektryczny na mikrokeratom w pełni sterylizowany w autoklawie, z turbiną pneumatyczną, spełniający 
następujące wymagania: 
1.Konsola sterująca zasilana z sieci elektrycznej oraz z butli z azotem lub sieci sprężonego powietrza o ciśnieniu w 
zakresie 4 – 8 atm. Wewnętrzny akumulator do podtrzymania zasilania. Przycisk nożny sterujący do uruchomienia 
oscylacji noża. Możliwość pracy z ker atomem obrotowym lub liniowym. Precyzyjna regulacja ciśnienia 
zasilającego turbinę. Wyświetlacz cyfrowy prezentujący aktualne ciśnienie na wyjściu konsoli. 
2.Turbina do cięcia liniowego. Do sterylizacji w autoklawie. Przewód ciśnieniowy, biegnący od konsoli do turbiny, 
do sterylizacji w autoklawie.  Kaseta do sterylizacji turbiny i przewodu. 
3.Zestaw startowy 50 głowic z wbudowanymi ostrzami jednorazowego użytku w wybranych kalibracjach 110, 130, 
150, 200, 250, 300, 350,400,450 mikrometrów dla uzyskania płatka dawcy o średnicy 10 mm. 
4.Sztuczna komora wielorazowego użytku. Podstawa komory, pokrywa komory, pierścień prowadzący. Kaseta 
sterylizacyjna do sztucznej komory. 
5.Urządzenie do  regulacji ciśnienia w sztucznej komorze w zakresie 30 -250 mmHg. Zasilanie z sieci. Regulacja 
ciśnienia pokrętłem. Wyświetlacz cyfrowy wskazujący aktualne ciśnienie. Przycisk nożny uruchamiający podaż 
ciśnienia. 
6.Zestaw startowy 50 przewodów łączących sztuczną komorę z urządzeniem do kontroli ciśnienia. Przewód 
zawierający 0,2 mikrometra filtr hydrofobowy sterylizujący powietrze, trójdrożny kranik, strzykawkę 20 ml, zacisk 
odcinający, linię amortyzującą. 
7.Zestaw startowy 50 sztucznych komór jednorazowego użytku z pierścieniem prowadzącym do liniowego 
DSAEK. 
8.Zestaw 2 kompletów narzędzi do ultra cienkiego DSAEK składający się z : rozwórki, rynny Busina, haczyka 
Pierca, szpatułki DSEK 90 stopni, portu irygacyjnego, szczypcy DSAEK 23 G Busina, markera DSAEK, kasetki 
sterylizacyjnej. 
9.Pachymetr ultradźwiękowy z zakresem pomiarowym od maksimum 200 do minimum 1000 mikrometrów. 
Zasilany bateryjnie. 
10.Tonometr aplanacyjny Goldmanna w zestawie z 200 szt. jednorazowymi pryzmatami pomiarowymi. 
11.Zestaw trepanów : 7,5 mm (2 szt); 7,75 mm (2 szt); 8 mm (2 szt.); 8,25 mm (2 szt.); 8,5 mm (2 szt.); 8,75 mm (2 
szt.). Blok silikonowy ( 1szt.). 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie zamieni ale dopuszcza.  
 
Pytanie 7. 
Dotyczy zadania nr 2 
Czy wyrażą Państwo zgodę na zaoferowanie urządzenia posiadającego zgodnie z przepisami podatkowymi dwie 
stawki VAT: 8% na aparat OCT ze stolikiem elektrycznym oraz 23% na zestaw komputerowy? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o 
dokonaniu modyfikacji SIWZ: 
 
1. Zamawiający w 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 dziesięć dni kalendarzowych 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;” Dotyczy zadania nr 3. 
 
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 dziesiątym dniu kalendarzowym od zgłoszenia awarii;” Dotyczy zadania nr 3. 
 
3. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla również w całości § 5 ust. 2 i w to miejsce wprowadza 
zmodyfikowany § 5 ust. 2 w następującym brzmieniu: 
„§ 5 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem i mailowo otrzymanie zgłoszenia 
awarii sprzętu.” 
 
4. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert: 

- składanie ofert do 16-11-2017 r. do godz. 09.30, 

- otwarcie ofert: 16-11-2017 r. o godz. 10.05. 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka 
Tel. 1086 


