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ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/86/2017/1                                                                22.02.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/86/2017 pn.: Dostawa wraz z instalacją 
mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym do zabiegów neurochirurgicznych dla SPWSZ w 

Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania 

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono jej treść: 
 

Pytania Wykonawców: 
 

ZESTAW 1 
 

1. Czy Zamawiający w pkt 15 dla zwiększenia komfortu pracy wymaga podgląd boczny asysty mocowany na 

ramieniu łamanym w 2 płaszczyznach z tubusem uchylnym w zakresie 30-150˚, okulary 10x oraz korekcją w 

zakresie +5/-5 D (możliwość szybkiej zmiany strony podglądu prawo–lewo, bez użycia narzędzi)? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 

 

2. Czy Zamawiający w pkt 16 wymaga potwierdzenia możliwości zainstalowania w zaoferowanym modelu 

mikroskopu wszystkich trzech modułów fluorescencji jednoczasowo, bez konieczności montażu/demontażu 

dodatkowych elementów tak, aby była zapewniona możliwość podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj 

fluorescencji zostanie zastosowany? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga co najmniej dwóch modułów fluorescencji jednoczasowo, bez 

konieczności montażu/demontażu dodatkowych elementów tak, aby była zapewniona możliwość 

podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj fluorescencji zostanie zastosowany. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), 
stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 16 zmienia treść kolumny 2 

(Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „Mikroskop przygotowany do rozbudowy 

o moduły fluorescencji śródoperacyjnej (onkologicznej – 400, żółtej – 560 i w podczerwieni – 
800)” na „Mikroskop przygotowany do rozbudowy o moduły fluorescencji śródoperacyjnej 

(onkologicznej – 400, żółtej – 560 i w podczerwieni – 800). Możliwość zainstalowania co najmniej 
dwóch modułów fluorescencji jednoczasowo, bez konieczności montażu/demontażu dodatkowych 

elementów tak, aby była zapewniona możliwość podjęcia decyzji śródoperacyjnie, który rodzaj 

fluorescencji zostanie zastosowany”. 
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji 

technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

3. Czy Zamawiający w pkt 17 dopuści ogniskową regulowaną w większym zakresie, wynoszącym od 225 mm 

do 600 mm, realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie?               

W operacjach neurochirurgicznych większe znaczenie ma maksymalny dystans roboczy, który zapewnia 

większy komfort pracy szczególnie podczas operacji kręgosłupów. 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

Prosimy Zamawiającego o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych punktów w ilości min. 10 za 

zaoferowanie mikroskopu z ogniskową maksymalną większą niż 550 mm, ponieważ parametr ten w znaczący 

sposób zwiększa funkcjonalność mikroskopu, ale wpływa również istotnie na zwiększenie kosztów 

wytworzenia. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

4. Czy Zamawiający w pkt 20 dopuści dwa monitory, jeden o przekątnej min. 24” do wyświetlania obrazu z 

pola operacyjnego, zarządzaniem bazą pacjenta, rejestracją foto/video, drugi - min. 10” dotykowy LCD 

zintegrowany z podstawą mikroskopu do sterowania funkcjami mikroskopu? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe. 

 

5. Czy Zamawiający w pkt 11 dla zwiększenia komfortu pracy wymaga dodatkowo, 12-funkcyjnego, 

bezprzewodowego przycisku nożnego do sterowania funkcjami mikroskopu? 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza powyższe, ale nie wymaga. 

 

ZESTAW 2 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 1 pkt 10 

 

1. Ze względu na fakt, że oprogramowanie i sterowniki, przeznaczone są tylko i wyłącznie do danego 

mikroskopu i użycie ich w innym urządzeniu nie mają żadnej funkcjonalności, prosimy o odstąpienie od 

zapisów § 1 punktu 10. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 1 wykreśla 
ust. 10.  

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
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Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt 12, 13 

 

2. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w ustalonym terminie, przeprowadzi 

jednorazowe szkolenie trwające 2 dni po 6 godzin, dla co najmniej 6 lekarzy wskazanych przez 

Zamawiającego? 

 

Odp.: Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 2 pkt 9 

 

3. Czy w przypadku odmowy podpisania protokołu odbioru z przyczyn opisanych w § 2 pkt 9 umowy, 

Zamawiający wyrazi zgodę na dodatkowy 14–stodniowy termin należytego zrealizowania umowy, bez 

naliczania kar umownych? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt 9 

 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby sprzęt, urządzenie zastępcze był dostarczany tylko w przypadku napraw 

wymagających użycia części sprowadzanych z zagranicy trwających powyżej 14 dni roboczych, zamiast tych 

trwających powyżej 5 dni roboczych? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 4 pkt 18 

 

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, dla którego okres dostępności części będzie 

wynosił 8 lat? 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 7 pkt 1 ppkt 4 

 

6. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, po czyjej stronie leży zgłoszenie przeglądu. 

 

Odp.: W okresie gwarancji – Wykonawca ma obowiązek pilnowania terminów przeglądów oraz ich 

umawiania z Zamawiającym. 

 

Dotyczy wzoru umowy: § 7 pkt 3 

 

7. Prosimy Zamawiającego o obniżenie wysokości kary umownej do 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy 

dzień opóźnienia. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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ZESTAW 3 
 

1. Czy Zamawiający w ramach pkt 23 wymaga przewodu sygnałowego DVI-D/HDMI o długości min. 5, 

umożliwiającego przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali operacyjnej Bloku 

Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego)? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga przewodu sygnałowego DVI-D/HDMI o długości min. 5 m, 

umożliwiającego przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali 

Operacyjnej Bloku Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego). 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 23 zmienia treść kolumny 2 

(Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „System zarządzania danymi pacjenta, 

pozwalający na przechowywanie plików pacjenta z obrazami lub sekwencjami video bezpośrednio 

w pamięci operacyjnej mikroskopu z możliwością ich szybkiego podglądu na monitorze” na 

„System zarządzania danymi pacjenta, pozwalający na przechowywanie plików pacjenta z 

obrazami lub sekwencjami video bezpośrednio w pamięci operacyjnej mikroskopu z możliwością 

ich szybkiego podglądu na monitorze. Przewód sygnałowy DVI-D/HDMI o długości min. 5 m, 

umożliwiający przesłanie obrazu video z mikroskopu na monitor znajdujący się na Sali Operacyjnej 

Bloku Neurochirurgii (dodatkowy podgląd na sali dla personelu medycznego)”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji 

technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

2. Czy Zamawiający w ramach pkt 26 wymaga dostarczenia z przedmiotem zamówienia sterylnych osłon na 

mikroskop, niezbędnych do prawidłowej pracy podczas zabiegu (jeśli tak, proszę określić, ile sztuk ma zostać 

uwzględnionych przez oferenta)? 

 

Odp.: Zamawiający wymaga dostarczenia z przedmiotem zamówienia 100 sztuk sterylnych osłon 

na mikroskop, niezbędnych do prawidłowej pracy podczas zabiegu. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie specyfikacji technicznej - opisu przedmiotu zamówienia (wymaganych parametrów), 

stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w pozycji 26 zmienia treść kolumny 2 

(Wymagania Zamawiającego – Wymagane parametry): z „Mikroskop wyposażony w zestaw 
integracyjny z posiadanym systemem nawigacji, niezbędny do prawidłowej pracy, tj.: przewód, 

antenę montowaną na głowicy mikroskopu, oprogramowanie” na „Mikroskop wyposażony w 
zestaw integracyjny z posiadanym systemem nawigacji, niezbędny do prawidłowej pracy, tj.: 

przewód, antenę montowaną na głowicy mikroskopu, oprogramowanie. Dostarczenie z 

przedmiotem zamówienia 100 sztuk sterylnych osłon na mikroskop, niezbędnych do prawidłowej 
pracy podczas zabiegu”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – specyfikacji 

technicznej - opisie przedmiotu zamówienia (wymagane parametry), który został zamieszczony na 

stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
 

Jednocześnie Zamawiający poprawia własną omyłkę w pkt 1 formularza ofertowego, 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, wykreślając ppkt 1) i 2). 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu 
ofertowym, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 
 

- termin składania ofert – z 06.03.2018r., do godz. 09:00 na 12.03.2018r., do godz. 
09:00, 

- otwarcie ofert – z 06.03.2018r. o godz. 09:30 na 12.03.2018r. o godz. 09:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

 
 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  

 

„5. Termin składania ofert:      
1) Oferty należy składać do dnia 12.03.2018r., do godz. 09:00. 

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2018r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
                                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                       ZASTĘPCA DYREKTORA                             

                    ds. Ekonomicznych  
 

                                                                              Małgorzata Szelągiewicz 
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