ISO 9001

Wałbrzych, dnia 20.02.2020 r.
DZPZ-530-Zp/1/PN-1/20

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania przetargowego na: „Dostawa Mikroskopu operacyjnego do zabiegów
neurochirurgicznych” - Zp/1/PN-1/20.
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, niniejszym informuje, że
- Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć : 900 000,00 zł.
- w wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, które złożyli następujący Wykonawcy :

I.
POLYMED POLSKA SP. Z O.O., ul. Warszawska 320A, 05-082 Stare Babice:
za cenę brutto: 1 149 120,00 zł. oraz:
1. Ogniskowej obiektywu mikroskopu w zakresie realizowana jednym obiektywem 225-600 mm
2. Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego
uchylny w zakresie 0-1800 , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją
refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D
3. Zintegrowana kamera 3 CMOS o rozdzielczości – zgodnie z dopuszczeniem i odpowiedziami z
dnia 03.02.2020r. - zintegrowana kamera 1 CMOS full HD o rozdzielczości 1920x1080.
4. System archiwizacji do nagrywania video w rozdzielczości 1920x1080.
5. Oświetlenie główne – lampa ksenonowa o mocy 400 W
6. Oświetlenie awaryjne – lampa ksenonowa o mocy 400 W
7. Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego
sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu TAK / NIE.
8. Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego
mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu
operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego TAK / NIE.
9. Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm TAK / NIE.
10. Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane funkcje – 38 miesięcy

Carl Zeiss Sp. z o.o. , ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań
II.
za cenę brutto: 940 000,00 zł. oraz:
1. Ogniskowej obiektywu mikroskopu w zakresie realizowana jednym obiektywem 200-625 mm
2. Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego
uchylny w zakresie 0-1800 , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją
refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D
3. Zintegrowana kamera 3 CMOS o rozdzielczości – zgodnie z dopuszczeniem i odpowiedziami z
dnia 03.02.2020r. - zintegrowana kamera 1 CMOS full HD o rozdzielczości 3840x2160.
4. System archiwizacji do nagrywania video w rozdzielczości 3840x2160.
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5. Oświetlenie główne – lampa ksenonowa o mocy 300 W
6. Oświetlenie awaryjne – lampa ksenonowa o mocy 300 W
7. Niezależna regulacja ostrości obrazu operatora face-to-face względem operatora głównego
sterowana z pola sterylnego na głowicy mikroskopu TAK / NIE.
8. Funkcja balansu śródoperacyjnego głowicy mikroskopu, niezależnego od wyważania całego
mikroskopu ze statywem – funkcja dostępna z pola sterylnego w każdej chwili podczas zabiegu
operacyjnego po zmianie położenia podglądu asystenta bocznego TAK / NIE.
9. Mikroskop wyposażony w moduł wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów
onkologiczno-naczyniowych z wykorzystaniem fluoresceiny w świetle 560nm TAK / NIE.
10. Gwarancja na mikroskop posiadający wszystkie oferowane funkcje – 38 miesięcy

Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp., przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
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