
Warszawa, dnia 04.06.2013 r.

P Y T A N  I A   do   S I W Z 

dot. przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu okulistycznego; znak spr. ZP/251/I-07/2013.

       SZPZLO Warszawa - Ochota uprzejmie zawiadamia, że w terminie ustawowym do Zamawiającego 
wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień  publicznych, 
poniżej podaję treść pytań i udzielam odpowiedzi.

I grupa pytań

Dotyczy:  załącznika nr 1 do oferty – Zadanie 2 (Dioptriomierz automatyczny)
Pytanie 1: dot. lp. 9
Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kalkulacji indeksu refrakcyjnego?
Odpowiedź
Nie dopuści.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga specjalnego trybu pomiaru soczewek mocno barwionych?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy:  załącznika nr 1 do oferty – Zadanie 3 (Lampa szczelinowa)
Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza do lampy szczelinowej?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia zasilacza do lamy szczelinowej.

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z lampą stolika?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający nie wymaga.

II grupa pytań

Pytanie 1
Czy  w zadaniu nr 1 Zamawiający dopuści  pachymetr bez dotykowego ekranu – z wyświetlaczem LCD
i panelem kontrolnym bezpośrednio pod wyświetlaczem, pozostałe parametry bez zmian 
Odpowiedź
Nie dopuści.

Pytanie 2
Czy w zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści lampę szczelinową z rotacją szczeliny +/- 90° oraz z filtrem żółtym 
opcjonalnym?
Odpowiedź
Nie. Zamawiający wymaga filtr wbudowany w mikroskopie.

III grupa pytań

Pytanie 1  -  Opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 pkt nr 3
Czy  Zamawiający dopuści 3 powiększenia:  x8, x12, x20 ?
Odpowiedź
Nie dopuści.

Pytanie 2  -  Opis przedmiotu zamówienia zadanie 3 pkt nr 1
Czy Zamawiający dopuści tonometr aplanacyjny mocowany na mikroskopie lampy działający w identyczny 
sposób  jak  wymagamy  tonometr  Z800.  Oba  akcesoria  są  tonometrami  aplanacyjnymi  Goldmana,  oba 
posiadają  ramię  opuszczane w oś  optyczną  lampy.  Po  skończonym badaniu  odwodzone są w  pozycję 
spoczynkową.
Odpowiedź
Tak, dopuści pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań.

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wymaga zasilacza lampy zintegrowanego w jej obudowie?
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga zasilacza zintegrowanego w obudowie lampy.


