Ostrów Wielkopolski dnia 09.11.2018r.

Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
Dotyczy:
postępowania pn.”Dostawa aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Okulityki Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim”
oznaczenie sprawy: FDZP.226.45.2018.
Działając na podstawie art.38 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r.
poz.1579 ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi, zadanych do treści SIWZ:
Pytanie nr 1

PAKIET nr 12 – Kaseta ze szkłami próbnymi oraz uniwersalne oprawy próbne do badania ostrości
wzroku
Czy zamawiający dopuści kasetę ze szkłami próbnymi w metalowych oprawkach w jednym kolorze
oraz bez osi cylindra umieszczonej na osi uchwytu soczewki? Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu nr 8: aparat usg.
1. Czy zamawiający dopuści do postepowania urządzenie z sondą B-scan 10 Mhz, kątem skanowania 50 stopni oraz sondą A-scan 11 Mhz ? Odpowiedź: TAK
2. Czy zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało wbudowany dysk wewnętrzny do zapisywania i odczytywania wyników badań ? Odpowiedź: TAK – dopuszcza , ale nie wymaga.
Pytanie nr 3

PYTANIA DO PAKIETU NR 3 – LAMPA SZCZELINOWA
1. Czy Zamawiający w pkt.3 dopuści 3 stopnie powiększenia biomikroskopu w zakresie 10x, 16x i
25x? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający w pkt.4 dopuści wysokość szczeliny regulowaną skokowo w zakresie 0.2, 2, 3,
5, 9 i 14mm (1mm kwadrat, jedna przesłona do przyszłego wykorzystania) bez regulacji płynnej? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający dopuści w pkt.9 lampę szczelinową bez filtra pochłaniającego ciepło?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
PYTANIA DO PAKIETU NR 4 – MIKROSKOP OPERACYJNY
1. Czy Zamawiający w pkt.2 dopuści mikroskop bez takiej funkcjonalności? Masa mikroskopu wynosząca ponad 250kg oraz średnica kół jest wystarczającym zabezpieczeniem przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze Sali operacyjnej. Odpowiedź: TAK
2. Czy Zamawiający w pkt.4 dopuści oświetlenie zintegrowane w głowicy mikroskopu? Brak światłowodów chroni użytkownika przed wysokimi kosztami ich wymiany w przypadku zużycia lub
uszkodzenia. Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający w pkt.6 dopuści mikroskop który zamiast filtra imitującego barwę światła
halogenowego posiada dodatkowe światło halogenowe?Odpowiedź: TAK
4. Czy Zamawiający w pkt.7 dopuści układ XY z centrowaniem działającym z zakresie 50x50mm?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający w pkt.17 dopuści nasadkę okularową operatora uchylną w zakresie 0÷180
stopni wraz z okularami o powiększeniu 12.5x oraz korekcją w zakresie ±5D? Odpowiedź:
6. Czy Zamawiający w pkt.17 dopuści nasadkę okularową operatora uchylną w zakresie 10÷50
stopni wraz z okularami o powiększeniu 12.5x oraz korekcją w zakresie ±5D?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający w pkt.18 dopuści podgląd asystencki z dzielnikiem światła wraz z okularami
o powiększeniu 12.5x oraz korekcją w zakresie ±5D? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
8. Czy Zamawiający w pkt.19 dopuści brak filtra IR i światła niebieskiego?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
9. Czy Zamawiający w pkt.22 dopuści mikroskop z pokrętłem wyważania bez pokrętła limitu wysokości?Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
10. Czy Zamawiający w pkt.24 dopuści kolorową kamerę video 1 CMOS w rozdzielczości Full HD za-

montowaną poprzez adapter na dzielniku światła z możliwością podłączenia zewnętrznej nagrywarki HDD?Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
11. Czy Zamawiający w pkt.25 przełącznik umieszczony na przewodowym pilocie pozwalający na
przestawienie ramienia mikroskopu znad pola operacyjnego przez osobę niesterylną?
Odpowiedź: TAK – dopuszcza.
12. Czy zamawiający wymaga monitora medycznego min 37 cali? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
13. Czy zamawiający dopuści monitor 12 cali montowany na dodatkowym ramieniu mikroskopu?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
14. Czy Zamawiający w pkt. 27 dopuści nakładki na pokrętła sterujące z tworzywa sztucznego
pozwalającego na ich sterylizację w autoklawie? Odpowiedź: TAK
Pytanie nr 4

Zestawienie warunków gwarancji i serwisu dla pakietów: 1, 3, 4, 6
a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby reakcja serwisu polegała na zamówieniu niezbędnych do
usunięcia awarii części? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza , pod warunkiem
dotrzymania wymaganych terminów naprawy.
Naszą prośbę motywujemy tym iż bardzo często serwis jest w stanie ustalić przyczynę
awarii na podstawie komunikatów wyświetlanych przez urządzenie oraz opisu awarii
dostarczonego przez Użytkownika co pozwala działać szybciej (zamówić części) bez
konieczności wizyty serwisanta w miejscu użytkowania urządzenia.
c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby czas naprawy wymagającej użycia części zamiennych
sprowadzanych z zagranicy wynosił 10 dni roboczych, a w przypadku napraw bez użycia
części zamiennych wynosił 7 dni roboczych? Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
d) Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu: „jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 5 dni
roboczych Wykonawca na czas naprawy na własny koszt dostarczy urządzenie o takich
samych parametrach”.Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 8-letniego dostępu części zamiennych?
Odpowiedź: zgodnie z SIWZ
2. Parametry techniczne, dotyczy pakietu nr 4
- pkt 21 parametru technicznego
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez wyświetlacza LCD informującego operatora o
aktualnych ustawieniach mikroskopu? Odpowiedź: TAK
- pkt 26 parametru technicznego
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez telewizora naściennego min. 37 cali oraz monitora
min. 22 cale w standardzie medycznym, montowany na dodatkowym ramieniu mikroskopu?
3. Parametry techniczne, dotyczy pakietu nr 6 Odpowiedź: Dopuszcza mikroskop bez
monitora naściennego min. 37 cali, wymaga monitora w standardzie medycznym min.
22 cale, montowanego na dodatkowym ramieniu mikroskopu
Czy Zamawiający wymaga posiadania przez urządzenie możliwości podłączenia do sieci
lokalnej, umożliwiając przesyłanie danych do ich wykorzystania przez dedykowany dla
urządzenia program? Odpowiedź: TAK
4. Czy Zamawiający na każdy pakiet będzie podpisywał oddzielną umowę, jeśli dana firma złoży
ofertę na kilka pakietów?
Pytanie wynika z zapisów w projekcie umowy §5 pkt 2 ppkt a, gdzie w przypadku zwłoki w
dostawie naliczana jest kara 2% brutto wartości przedmiotu umowy.
Odpowiedź: NIE – jeden egzemplarz umowy dla wszystkich

1.

pakietów. Każdy z pakietów stanowi odrębną część zamówienia publicznego i dlatego też
zamawiający będzie naliczał ewentualne kary odpowiednio do wartości danego pakietu
wskazanego w umowie.
Pytanie nr 5

PAKIET nr 9 - Czy zamawiający dopuści również autorefraktometr o parametrach wymienionych
poniżej ? :Odpowiedź: TAK
1
Odległość czołowa (VD): 0; 10; 12; 13,5; 15mm
2
Zakres pomiaru sfery (SPH): od -30,00 do +22,00D
3
Zakres pomiaru cylindra (CYL): od 0,00 do +/- 10,00D
4
Oś (AX): od 1 do 180°
5
Rozstaw źrenic: 85mm (krok co 1mm)
6
Minimalna średnica źrenicy: 2.0mm
7
Promień krzywizny: od 5,0 do 10,0mm
8
Moc rogówki: od 33,75 do 67,50D
9
Astygmatyzm rogówki: 0,00 do +/-10.00D
10
Zakres pomiaru średnicy rogówki: 2,0 do 8,5 mm
11
Funkcja kompensacji wpływu temperatury na wynik pomiaru
12
Iluminacja
13
Pomiar krzywizny bazowej soczewki kontaktowej
14
Wielkość źrenicy w widzeniu nocnym - pomiar PPS lub SPS
15
Czas pomiaru refrakcji: ok 2,0 sek
16
Czas pomiaru krzywizny rogówki: ok 0.07 sek
17
Kolorowy ekran LED 5,7”
PAKIET nr 10 - Czy zamawiający dopuści również panel o parametrach wymienionych poniżej:
- Typ: samodzielny panel wykonany w technologii LCD z wbudowanym komputerem
- Jednostki Visus: dzięsiętne Snellen'a, LogMar
- Rodzaje testów: Haki Snellen'a, pierścienie Landoldt'a, cyfry, litery
- Badanie widzenia barwnego: testy Ishihary
- Testy czerwono-zielone: test Schober'a, test Worth'a, balans dichromatyczny
- Testy dla słabowidzących: ETDRS, test Amsler'a
- Optotypy dla dzieci: HOTV, dłonie, obrazki, symbole, animacje
- Przekątna ekranu: 24”
Odpowiedź: TAK
/podpisał
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