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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie mikroskopu 
operacyjnego okulistycznego. 
 
 

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. 
Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści oświetlenie główne LED oraz oświetlenie koaksjalne LED umieszczone w 
głowicy mikroskopu? 
Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii źródło światła charakteryzuje się niską emisją cieplną co pozwala na 
rezygnację z użycia kosztownych w eksplantacji światłowodów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 2. 
Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści nasadkę okularową operatora w zakresie 10° - 50° wraz z okularami o 
powiększeniu 8,33 x oraz korekcją w zakresie +5/-5 D nie wymagającą zintegrowanego inwertera? W przypadku 
prowadzenia operacji przez chirurga z większą wadą wzroku stosowane są okulary korekcyjne. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 3. 
Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści mikroskop asystencki w którym powiększenie jest zsynchronizowane z 
powiększeniem operatora z pokrętłem do płynnego precyzyjnego wyostrzania oraz nasadką okularową uchylną w 
zakresie 5 - 25° wraz z okularami o powiększeniu 10 x oraz korekcją w zakresie +5/-5 D nie wymagający 
zintegrowanego inwertera z możliwością łatwej zamiany stronami bez konieczności demontażu? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 4. 
Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści mikroskop bez filtra światła niebieskiego? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści biometr optyczny umożliwiający pomiar długości gałki ocznej, 
keratometrii, głębokości przedniej komory, pomiaru WTW, bez wykonywania zdjęcia referencyjnego szczegółów 
anatomicznych unaczynienia twardówki, ale oferujący w zamian badanie topografii rogówki pierścieniami placido, 
pomiar długości gałki ocznej również pod katem dzięki czemu istnieje możliwość ominięcia zaćmy korowej i 
zbadania większej liczby pacjentów? Wbudowane formuły kalkulacyjne SRK T, HofferQ, Hollady 1,Haigis. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 6. 
Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści uchwyty boczne mikroskopu do łatwego manewrowania głowicą 
wyposażone w 4 programowalne przyciski (2 na każdym uchwycie) do realizacji funkcji? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 7. 
Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści alternatywne rozwiązanie tj. oftalmoskop bezpośredni do wizualizacji dna 
oka w zabiegach witrektomii ze zintegrowanym inwerterem obrazu z oprawką mieszczącą jedną soczewkę  z 
możliwością szybkiej i prostej wymiany na drugą. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 8. 
Prosimy o dopuszczenie w punkcie 23 alternatywnego rozwiązania tj. mikroskopu wyposażonego w pokrętło do 
kompensacji masy optyki, które w połączeniu z hamulcami elektromagnetycznymi pozwala operatorowi na pełną 
kontrolę nad wysokością zawieszenia  mikroskopu nad polem operacyjnym i zapewnia bezpieczne 
przeprowadzenie operacji w każdych warunkach bez konieczności ograniczania ruchomości ramienia mikroskopu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 9. 
Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści wyższe rozwiązanie tj. kolorową kamerę video 3 x CMOS w 
rozdzielczości Full HD. Sterownik oraz sensor kamery zabudowany bezpośrednio mikroskopie nie wymagających 
stosowania dzielnika światła i adapterów. 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza.  
 
Pytanie 10. 
Czy Zamawiający w punkcie 28 dopuści nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w 
autoklawie wykonane z tworzywa w ilości min. 3 kompletów? 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 11. 
Czy w pozycji nr 19 Zamawiający dopuści urządzenie, które zamiast wykonywania zdjęcia referencyjnego 
szczegółów anatomicznych unaczynienia siatkówki, posiada możliwość wykonania topografii dzięki placido 
ringom przy każdym pomiarze automatycznie, oraz umożliwia także mierzenie długości gałki ocznej pod kątem 
omijając zaćmę korową, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie 12. 
Dotyczy wzoru umowy §5, pkt 1 e,g 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstawienia sprzętu zastępczego? 
Mikroskop operacyjny będący przedmiotem zamówienia, jest urządzeniem wysoce wyspecjalizowanym, 
produkowanym na konkretne zamówienie klienta, konfigurowany zgodnie z jego oczekiwaniami i wymaganiami. 
Dlatego Wykonawca nie jest w stanie  zapewnić urządzenia zastępczego o którym mowa, zwłaszcza w tak krótkim 
czasie. 
Odpowiedź: 
Zamawiający odstąpi i dokona stosownej modyfikacji. 
 
Pytanie 13. 
Dotyczy wzoru umowy §5, pkt 1h 
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie co ma na myśli mówiąc o istotnych naprawach przedmiotu umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający miał na myśli taką naprawę, która unieruchamia sprzęt. 
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Pytanie 14. 
Dotyczy wzoru umowy §5, pkt 1h 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w w/w punkcie na: 
„Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za 
sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo. Dla napraw nie wymagających wymiany 
sprzętu na nowy termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej 
gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać.” 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.  
 
Pytanie 15. 
Dotyczy wzoru umowy §9, pkt 1 b,d 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych o których mowa w pkt 1b oraz 1d do 0,5% 
wartości brutto? 
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 w SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 5 i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany § 5 w 
następującym brzmieniu: 

„§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt na okres …….. (min. 24) miesięcy od daty podpisania protokołu 
odbioru sprzętu na następujących warunkach: 

a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia 
wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu lub 
podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu; 
b) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 
do 15:30; 
c) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu 
awarii faksem; 
d) przeglądy techniczne podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta, ostatni przegląd 
nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji; każdy przegląd zakończony wystawieniem 
świadectwa walidacji (certyfikatem jakości i bezpieczeństwa urządzenia); 
e) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za 
sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji 
biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu bądź dokonania istotnej naprawy. 
i) w innych przypadkach niż określone w lit. e, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 
wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, jak również o okres, w którym 
Zamawiający korzystał ze sprzętu zastępczego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić Zamawiającemu faksem otrzymanie zgłoszenia awarii sprzętu. 
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 paszporcie 
datę następnego przeglądu oraz przekazać Zamawiającemu kartę pracy lub raport z wykonanego przeglądu.” 
 
2. Zamawiający z SIWZ z Rozdziału II wykreśla w całości § 9 i w to miejsce wprowadza zmodyfikowany § 9 w 
następującym brzmieniu: 

„§ 9 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 
przysługują kary umowne w następującej wysokości: 

a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 3 niniejszej umowy – w wysokości 1 % za każdy 
dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1,  
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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 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 określonej w § 6 ust. 1, 

d) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego – w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia; 

e) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% 
wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdyby wielkość 
poniesionej szkody przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych.” 
 
3. 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. 10.10. 

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 


