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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych

Wyjaśnienie nr 2
W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji:
„…Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem dzień i godzinę
otrzymania zamówienia, tylko w momencie braku zamówionego asortymentu.”;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 2, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 2 do 3 dni
roboczych od dnia przesłania zamówienia, Oferowany asortyment dedykowany jest do
planowanych zabiegów i nie zachodzi potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza realizację dostawy cząstkowej do 3 dni roboczych od
dnia przesłania zamówienia. Niemniej jednak wykonawcy , którzy chcą skorzystać z
wydłużonego terminu dostawy są zobowiązani odpowiednio zmodyfikować Formularz oferty,
pozostali wykonawcy składają formularz oferty opublikowany na stronie internetowej
szpitala.
Pytanie 3, dot. § 3 ust. 4 projektu umowy:
Czy Zamawiający, opierając się na:
1) Art. 14 pkt 2. rozdziału 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w
brzmieniu: „Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały
oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji
przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za
pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”
wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewek w opakowaniach w języku angielskim,
posiadającym ulotkę w języku polskim i skrócone tłumaczenie etykiety?
Oferowane soczewki mają dużo symboli międzynarodowych na opakowaniu, przez co
opakowanie- mimo innego języka- powinno być łatwo rozumiane.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 4, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie ilości wymaganych aplikatorów
wielorazowych z 5 sztuk do 3 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 5, dot. Rozdziału IX, pkt. 1.2 SIWZ:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość zaliczenia, w przypadku oferty wygrywającej,
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na poczet dostawy dostarczonych w ramach próbek systemów implantacyjnych.
Dostarczone przez nas zestawy implantacyjne w ramach próbek - ze względu na możliwość
wielokrotnego użycia, są pełnowartościowymi narzędziami i mogą być stosowane przez
Zamawiającego przez długi okres czasu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na soczewkę w zakresie
mocy od 0,0 do +5.0D dostępne co 1,0D i od +6.0 do +30.0D dostępne co 0.5D, przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. prośbę. Niemniej jednak wykonawcy , którzy
chcą skorzystać z powyższego dopuszczenia są zobowiązani odpowiednio zmodyfikować
Formularz cen jednostkowych. Zaleca się również wskazanie dokumentu, na podstawie
którego dokonano dopuszczenia.
Pytanie 7, dot. § 9 ust 1 a) wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej
propozycji:
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, Kupującemu
przysługują kary umowne w następującej wysokości:
- a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii soczewek
wewnątrzgałkowych lub opóźnienia w dostarczeniu soczewek wewnątrzgałkowych wolnych od
wad w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości towaru niedostarczonego
w terminie (…)”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Odpowiedzi na pytania zostają zamieszczone na więcej niż 2 dni przed terminem składania
ofert, w związku z tym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
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