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Poznań, dnia 19 lipiec 201Br.

Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę mikroskopu operacyjnego na potrzeby Oddziału Neurochirurgii dla potrzeb
WieIospecjaIistycznego Szpitala przy uI. Szwajcarskiej 3 w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 16.07.201Br. uprzejmie wyjaŚniam:
PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE
Pytanie 1: dotyczy pkt. 6.
Czy Zamawiający dopuŚci alternatywne rozwiązanie czyli półautomatyczny system balansowania
mikroskopu i statywu, w którym po naciŚnięciu jednego przycisku na statywie mikroskop kolejno
zwalnia hamulce poszczególnych osi, które wymagają zbalansowania? Zaproponowane rozwiązanie
nie wydłuza znacząco czasu potrzebnego na przygotowanie mikroskopu do pracy.
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczar podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 2 - dotyczy pkt" 7.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu bez symetrycznych uchwytów bocznych - samo
ustawienie uchwytÓw nie wpływa na sterowanie i przesuwanie głowicy mikroskopu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ"
Pytanie 3 - dotyczy pkt. 9 i 10,
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie oŚwietlenia głównego i awaryjnego mikroskopu - lampa
ksenonowa o mocy 400W. Proponowane rozwiązanie silniejszego źrodłaświatłapełni znaczącą rołę w
lepszej wizualizacji kontrastu podczas zabiegów z wykorzystaniem kwasu S-ALA, czego Zamawiający
wymaga w pkt.34"
Odpowied ź: Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 4 - dotyczy pkt. 13.
Czy Zamawiający dopuŚci system szybkiej wymiany przepalonej lampy przy pomocy przycisku bez
kon ieczności uźycia narzędzi?
OdpowiedŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 - dotyczy pkt, 18 i 20.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikroskopu bez funkcji autofokus, w zamian z
funkcją laserowych spotów do uzyskania największej ostrości obrazu?
Odpowiedź= Tak, Za mawiający dopuszcza.
Pytanie 6 - dotyczy pkt. 24.
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu bez zyroskopowego systemu w zamian na
mozliwoŚĆ obrotu podglądu asystenckiego 360stopni i niwelowaniu dzięki temu róznic we wzroście
operatora głównego i asystenta
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 7 - dotyczy pkt. 25.
Czy Zamawiający dopuści mikroskop bez systemu podtrzymania zasilania?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczal podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 8 - dotyczy pkt. 26.
Czy Zamawiający dopuŚci mikroskop z dwoma ekranami - jeden min 21" FullHD do przekazywania
obrazu z kamery mikroskopu oraz drugi kolorowy l-ED do sterowania funkcjami mikroskopu?
Odpo;ryĘd ź: T ak, Za mawiający dopuszcza.

Pyta{iqig - dotyczy pkt.27.
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Czy Zamawiający dopuŚci mikroskop bez systemu odsysania powietrza z jednorazowych worków?
Argumentacja w tym przypadku, że będzie mozna stosować worki różnych producentów jest błędna,
gdyż każdy model mikroskopu ma własne mocowanie okularu soczewki i nie ma na to wpływu opcja
odsysania powietrza.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 1O - dotyczy pkt. 2a a 29.
Czy Zamawiający dopuŚci podg|ąd asystencki boczny oraz tubus dla asysty face-to-face z korekcją
refrakcji w zakresie +5/-5D ?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczaI podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 11 - dotyczy pkt" 3O,
Czy Zamawiający dopuŚci zintegrowaną kamerę CMOS fullHD - pozostałe funkcje bez zmian?
Proponowane rozwiązanie wydziela mniej ciepła w głowicy mikroskopu w przypadku zintegrowanej w
niej kamery.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszczar podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 12 - dotyczy pkt. 33,
Czy Zamawiający miał na myŚli system z mozliwoŚcią zdublowania archiwizacji
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wewnętrznym twardym dysku i noŚniku USB?
JeŚli nie, prosimy o wyjaŚnienie, co Zamawiający miał na myśli,czy mowa o zdublowaniu systemu
operacyjnego m.ikroskopu, czy systemu operacyjnego systemu archiwizacyjnego?
OdpowiedŹz Zamawiający miał na myŚli zdublowanie systemu operacyjnego a nie archiwizacyjnego,
Pytanie 13 - dotyczy pkt. 3. GWARANCJA
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu usunięcia awarii do 74 dni roboczych w przypadku
koniecznoŚci importu częścizamiennych od producenta zzagranicy,
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłuzenie terminu usunięcia awarii do 14 dni
roboczych. Odpowiedzią na pytanie 2 w piŚmie wyjaŚnienia nr 1 z dnia 16.07.201Br. zamawiający
wydłużyłten termin do 10 dni i tą decyzję podtrzymuje.

i nie

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmiany treściogłoszenia o zamówieniu
powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający

nie przedłuŻa terminu składania i otwarcia ofert
r. pozostaje bez zmian.

- termin ten wyznaczony ńa
Z powazaniem
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