
 
ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ – PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

Pkt. II – źródło światła ppkt. 5 
Wnosimy o zmianę istniejącego zapisu na następujący: 
„Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 6 stopni różne od 0” 
co pozwoli na zaoferowanie urządzenia o lepszych parametrach użytkowych.   

Zamawiający dopuszcza. 
 
Pkt. V – Monitor ppkt. 7 
Czy Zamawiający dopuści monitor bez złącza HD-SDI? 

Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pkt. VI – Diatermia ppkt. 1 
Czy pod wymogiem „możliwość integracji poszczególnych urządzeń chirurgicznych” Zamawiający 
oczekuje zaoferowania diatermii wraz z przystawką do koagulacji w osłonie argonowej i pompą irygacyjną 
czy jedynie możliwości rozbudowy zaoferowanej diatermii o wyposażenie dodatkowe w przyszłości? 
 
Jeśli przedmiotem zamówienia w ramach punktu VI ma być na tym etapie sama diatermia, prosimy o 
możliwość dokonania stosownej modyfikacji punktu 17 (wyposażenie). 

Zamawiający dopuszcza obydwie wersje. 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ – PROJEKT UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY 

§ 7 ustęp 3 
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby działania zmierzające do usunięcia usterki lub uszkodzenia 
zostały podejmowane przez serwis w ciągu 3 dni od dnia przesłania uszkodzonego sprzętu na koszt 
wykonawcy do jego serwisu? 
 

Ze względu na specyfikę obsługi sprzętu i konieczność przeprowadzenia specjalistycznych badań, przy 
pomocy dedykowanych urządzeń diagnostycznych, naprawa jest możliwa jedynie w serwisie firmy 
Olympus. Każdorazowa naprawa urządzenia, musi, ze względu na odpowiedzialność producenta wobec 
użytkownika i pacjenta doprowadzić do przywrócenia stanu urządzenia zgodnego z deklaracją zgodności.  
Dlatego w ramach standardu obsługi serwisowej oferujemy bezpłatny transport kurierem urządzenia do i z 
serwisu; dostarczamy również wypełnione listy przewozowe. 
 
- Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe prosimy, aby dotychczasowy termin liczony był                      
w dniach roboczych? 

Zamawiający wyraża zgodę na 3 dni robocze. 
 
§ 7 ustęp 7 
- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez wykreślenie słów „niezależnie od 
przyczyn”. 
 

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego 
użytkowania (np. niezgodnego z instrukcją obsługi) bądź celowego uszkodzenia. 
Okres gwarancji powinien ulegać przedłużeniu o każdorazowy czas tylko w przypadku napraw 
gwarancyjnych. 

Zamawiający wyraża zgodę. 
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