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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
dostawę lasera okulistycznego dla Poradni Okulistycznej Mazowieckiego Szpitala 
Specjalistycznego Sp. z o.o. (sprawa  DZP.341.54.2017). 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w załączeniu przesyła pytania 
Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Czy Zamawiający dopuści uniwersalny żółty laser 
wieloogniskowy laser o długości fali 561nm  umożliwiający pracę 
w okolicy plamki żółtej w podprogowym (spoty niewidoczne na 
siatkówce)? Opcjonalnie możliwość zastosowania powojennej 
głowicy (multikolor).   

Nie 

2. Czy Zamawiający wymaga możliwości zmiany położenia 
spotu/patternu za pomocą mikromanipulatora? 

Dopuszcza 

Czy Zamawiający wymaga wewnętrznego prowadzenia 
światłowodu w lampie szczelinowej, uniemożliwiające 
przypadkowe uszkodzenie światłowodu? 

Dopuszcza 

Dotyczy: Załącznika nr 5 do SIWZ  
4. Pytanie 1: dot. lp. 15 

Czy Zamawiający wymaga, aby maksymalna ilość punktów w 
szablonie grid wynosiła minimum 49? Przy dotychczasowym 
sformułowaniu parametru wymaganie spełnia nawet 
pojedyncze ognisko, ponieważ jest to poniżej „Maksimum 49”  

Zamawiający wymaga, aby ilość punktów w 
szablonie grid wynosiła minimum 49 pkt. Punkt 15 
tabeli w załączniku nr 5 do SIWZ otrzymuje 
brzmienie: 
 

1 2 3 
15 Ilość punktów w szablonie grid  Tak– 1 pkt 

5. Pytanie 2: dot. lp. 17 
Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania zabiegów 
przeciwjaskrowych w obszarze trabekulum poprzez 
oddziaływanie mikropulsami bez automatycznej rotacji o 
określony kąt po każdej ekspozycji? 

Tak, dopuści. 

Pytanie 3: dot. rubryki 3 "Wymogi graniczne/Sposób oceny" 
odpowiedź: "Tak - 1 pkt" 

Czy parametr określony taką odpowiedzią jest parametrem 
wymaganym, czy jedynie punktowanym, innymi słowy, czy 

Parametr określony taką odpowiedzią jest 
parametrem wymaganym i niespełnienie 
parametru spowoduje odrzucenie oferty. 
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Zamawiający przy niespełnieniu tego parametru odrzuci 
ofertę?  

Dotyczy: Załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy 
Pytanie 4: dot. §11 ust. 3a 
Czy Zamawiający może dopisać, że zgłoszenie wady lub awarii 
będzie dokonywane na piśmie faksem lub mailem w dni 
robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8°° do 
16°°? 

Tak.  
Paragraf 11 ust 3 a)  otrzymuje brzmienie:  
a) dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonej przez 
Zamawiającego wady lub  awarii Przedmiotu 
Dostawy w ciągu 5 dni od dnia dokonania 
zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie wady 
lub awarii będzie dokonywane na piśmie faksem 
lub mailem w dni robocze od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8°° do 16°°. 

8. Pytanie 1: dot. §3 ust. 2 i §9 ust. 1 
Czy Zamawiający może doprecyzować o jaką ilość szkoleń 
chodzi, czy osobno jedno szkolenie dla personelu medycznego i 
drugie dla personelu technicznego, czy jednego wspólnego 
szkolenia? 

Wspólnego szkolenia 

9. Pytanie 2: dot. §11 ust. 5 
Czy Zamawiający wymaga w okresie gwarancji dodatkowo trzech 
szkoleń dla personelu medycznego i technicznego wspólnie,czy 
też dla każdego personelu osobno, a może tylko dla personelu 
medycznego. 

Wspólnego szkolenia 

 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 

 
 
  Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Sułowska 
 tel. 48 361-39-12 


