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Szczecin, dnia  16.10.2017 r. 
Znak sprawy:  ZP/220/58/17 
Dotyczy: dostawy  soczewek wewnątrzgałkowych oraz materiałów wiskoelastycznych 
 

Wyjaśnienie nr 2 
 

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

 
Wykonawca nr 1  
 
Pytanie 1, dot. Zadania Nr 3: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dot. recenzowanych publikacji 
naukowych i przyzna punkty, gdy Wykonawca załączy do oferty publikacje 
naukowe dotyczące zmętnienia tylnej torebki soczewki w odniesieniu do całej 
platformy AcrySof ( hydrofobowej), natomiast nieuwzględniające konkretnego 
modelu, na który będzie składana oferta w związku z tym, że platforma AcrySof 
określa konkretny rodzaj materiału soczewki, wspólny również dla soczewki która 
zostanie zaoferowana w przetargu, decydujący o poziomie pooperacyjnego 
zmętnienia torebki tylnej soczewki. 
 
Odpowiedź: O częstości występowania PCO nie decyduje jedynie materiał z 
którego zbudowana jest soczewka, ale również jego budowa, szczególnie odnosząca 
się do krawędzi soczewki. W związku z powyższym zamawiający nie może 
przyznać punktów soczewce bazując jedynie na badaniach przeprowadzonych  w 
odniesieniu do całej platformy AcrySof. 
 
Pytanie 2, dot. Zadania Nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie soczewki o dioptrażu od +6,0D do +30,0D, 
przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 soczewki 
o dioptrażu od +6,0D do +30,0D co 0,5 D, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 
 
Pytanie 3, dot. Zadania Nr 7: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału wiskoelastycznego o 
właściwościach kohezyjnych: hialuronian sodu o stężeniu 1.0% i pojemności 0,85 
ml w sterylnej ampułkostrzykawce ze sterylną kaniulą, uzyskiwany na drodze 
fermentacji bakteryjnej, o wartości pH od 7,2 +/- 0,4; masa cząsteczkowa od 2 500 
000 Daltona, osmolarność 310 +/-5 ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego materiału 
wiskoelastycznego. Parametry preparatu wskazanego przez Wykonawcę znacząco 
odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Szczególne znaczenie ma 
rozbieżność pomiędzy wymaganym ciężarem cząsteczkowym 3,2 – 3,5 x 106 Da a 
ciężarem oferowanym przez Wykonawcę 2,5 x 106 Da. Zaoferowany preparat 
charakteryzuje się masą cząsteczkową niższą od wymaganej o ok. 22-28% W 
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przypadku materiału wiskoelastycznego jest to różnica znacząca, gdyż odpowiedni 
ciężar cząsteczkowy  zapewnia wymaganą wiskoelastyczność i pseudoplastyczność, 
pozwalające na utrzymanie optymalnej przestrzeni mikrochirurgicznej przy 
ułatwionej iniekcji i implantacji soczewki, brak natychmiastowego wyciekania przez 
względnie duże cięcie oraz utrzymanie stabilnej komory i ochrony komórek 
śródbłonka rogówki przed zniszczeniem w trakcie zabiegu. Różnorodność zabiegów 
wykonywanych przez Zamawiającego w codziennej praktyce klinicznej wymaga 
wyboru preparatu wiskoelastycznego jak najbardziej uniwersalnego, stąd wymóg 
ciężaru cząsteczkowego na poziomie 3,2 – 3,5 x 106 , warunkującego pozostałe 
cechy produktu istotne w praktyce klinicznej, jest wartością minimalną. Z wiedzy 
Zamawiającego jednoznacznie wynika, że na rynku dostępnych jest wiele tego typu 
preparatów, których ciężar wynosi nawet 5 x 106 i więcej. Ciężar wskazany przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowi niezbędne wymagane 
minimum. Ponadto wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie preparatu 
konfekcjonowanego w amp.-strzyk. o poj. 1,0 ml, podczas gdy Wykonawca oferuje 
produkt o poj. 0,85 ml czyli o 15% mniejszą od wymaganej. Biorąc pod uwagę 
zakres zabiegów wykonywanych przez Zamawiającego preparat o niższym ciężarze 
cząsteczkowym i jednocześnie mniejszej objętości nie jest w stanie spełnić 
wymogów Zamawiającego stawianym preparatom wiskoelastycznym. 
 
Pytanie 4: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:  
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6-u dni roboczych od 
otrzymania reklamowanego towaru oraz poinformować Zamawiającego faksem o 
sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu 
zawierającego informację o sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 
szóstego dnia roboczego od dostarczenia mu reklamowanego towaru, uznaje się, że 
reklamacja została uwzględniona..” 
Uzasadnienie: Wykonawca nie może ustosunkować się do reklamacji, zdecydować o 
jej uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu i ewentualnym sposobie załatwienia, jeśli 
nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru. Zgodnie z prawem 
natomiast, jeśli zamawiający żąda wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolną od wad, 
obowiązany jest odesłać rzecz wadliwą wykonawcy na jego koszt.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 5: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: 
„Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności wyłącznie za wyroby 
medyczne dostarczone do Apteki Zamawiającego. Przekazanie wyrobów innej 
jednostce organizacyjnej Zamawiającego aniżeli Apteka, a w szczególności 
dostarczenie wyrobów bezpośrednio użytkownikowi następuje na ryzyko Wykonawcy 
i Wykonawca nie ma prawa domagać się zapłaty za te leki, chyba że Zamawiający z 
nich skorzysta, a jeśli Zamawiający nie wyrazi woli skorzystania z nich, 
zobowiązany będzie umożliwić Wykonawcy ich odebranie w stanie 
nienaruszonym.” 
Uzasadnienie: Proponowany przez zamawiającego wymóg dostarczenia wyrobów do 
Apteki oraz konsekwencje dostarczenia ich w inne miejsce nie mogą 
usprawiedliwiać sytuacji, w której zamawiający wykorzysta te wyroby, pomimo ich 
niedostarczenia we właściwe miejsce, i odmówi wykonawcy zapłaty za nie. Jedną z 
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fundamentalnych zasad prawa cywilnego jest zakaz bezpodstawnego odnoszenia 
korzyści kosztem drugiego powrotu, jeśli zatem sprzedawca nie może domagać się 
zapłaty za towar dostarczony w niewłaściwe miejsce, to równocześnie musi być 
uprawniony do odebrania tego towaru. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. 
 
Pytanie 6: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:  
„W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów 
medycznych - w wysokości 0,5% wartości netto zamówionej partii wyrobów 
medycznych za każdy dzień, z tym że nie więcej niż 10% tej wartości, 
b) w przypadku niedostarczenia przy pierwszej dostawie dokumentów oraz 
iniektorów zgodnie z § 2 ust. 2 i § 3 ust 5 - w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki,  
c) zwłoki w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w wysokości 0,5% 
wartości netto zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień zwłoki, 
jednak nie więcej niż 10% tej wartości, 
d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy (§ 12 umowy) – w wysokości 10% wartości netto 
niewykonanej części umowy bądź danego zadania.” 
Uzasadnienie: 
- Przez „opóźnienie” prawo rozumie każde nieterminowe spełnienie świadczenia, 
bez względu na jego przyczyny, a więc również takie, za które wykonawca nie 
ponosi odpowiedzialności, np. wywołane działaniem siły wyższej. Natomiast 
zawinione niewykonanie zobowiązania określa się w prawie mianem „zwłoki”. 
Zasadne jest zastąpienie terminu „opóźnienie” pojęciem „zwłoka”, aby wykonawca 
nie był karany również za okoliczności, na które nie miał żadnego wpływu; 
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto wynagrodzenia, 
ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania wykonawcy (art. 32 PZP), 
zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, 
którego płatnikiem jest wykonawca; 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pytanie 7: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § § 9 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: „W razie 
zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust 3 
umowy, wynoszącej co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać 
zastępczego zakupu wyrobów medycznych i obciążyć Wykonawcę kwotą 
odpowiadającą różnicy w cenie zakupu oraz kosztom dostawy poniesionym z tego 
tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar umownych za okres zwłoki liczony do 
dnia dokonania zastępczego zakupu.” 
Uzasadnienie: 
- W przedmiocie zastąpienia terminu „opóźnienie” terminem „zwłoka” proszę o 
rozważenie uzasadnienia wskazanego już przy propozycji zmiany § 9 ust. 1 wzoru 
umowy; 
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- Uprawnienie Zamawiającego do otrzymania rekompensaty z tytułu wykonania 
zakupu zastępczego powinno ograniczać się do różnicy w cenie oraz kosztów 
dostawy poniesionych w celu dokonania takiego zakupu.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pytanie 8: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:  
„W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu wyrobu 
medycznego stanowiącego przedmiot zamówienia bądź braku wyrobu medycznego z 
innych przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie powiadomić na piśmie Zamawiającego, podając przyczynę braku 
wyrobów medycznych wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakujących 
wyrobów medycznych występujących w obrocie oraz może zaproponować 
Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika brakujących wyrobów medycznych po 
cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.” 
oraz o przyjęcie § 10 ust. 3 wzoru umowy w brzmieniu: 
„ Jeśli Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu dostarczanie odpowiednika 
brakującego wyrobu, wówczas zobowiązany jest przesłać do Apteki Zamawiającego: 
a) informację o przyczynach braku wyrobu oraz jego odpowiednikach, 
b) nieodpłatnie 1 egzemplarz oferowanego wyrobu zamiennego, 
c) dokumenty dopuszczające oferowany wyrób zamienny do obrotu,  o ile są 
wymagane zgodnie z przepisami.” 
Uzasadnienie: Jeśli brak wyrobu nastąpi, jak wskazano, z przyczyn nie zawinionych 
przez wykonawcę, to niezasadnym jest, aby wykonawca był zobowiązany 
zaoferować zamiennik po tej samej cenie. Może bowiem w tej sytuacji ponieść 
dotkliwą stratę, a nie można usprawiedliwić tego okolicznościami niezawinionymi 
przez wykonawcę. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pytanie 9: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 12 ust. 1 lit. a wzoru umowy w brzmieniu: 
„co najmniej trzykrotnego dostarczenia wyrobów w zwłoce” 
Uzasadnienie: Proszę o rozważenie uzasadnienia wskazanego już przy propozycji 
zmiany § 9 ust. 1 wzoru umowy. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pytanie 10: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 15 ust. 3 – 6 wzoru umowy. 
Uzasadnienie: Zgodnie z prawem umowę w sprawie zamówienia publicznego 
zawiera się na czas określony, a więc umowa musi wskazywać datę, w której ulega 
rozwiązaniu. Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi zmianę umowy, 
do zmiany umowy konieczne są natomiast oświadczenia woli obu stron – 
zamawiającego i wykonawcy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
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Wykonawca nr 2   
 
Pyt. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, 
oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek 
Wykonawcy ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pyt. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na 
bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się 
powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca 
potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z 
Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, 
które zostanie przesłane w formie pisemnej. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 9 
ust. 1 lit. a, c, d Wzoru Umowy: 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcy, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii 

wyrobów medycznych - w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej partii 
wyrobów medycznych za każdy dzień 

c) opóźnienia w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w 
wysokości 0,1 %  wartości brutto zareklamowanej partii wyrobów medycznych 
za każdy dzień opóźnienia  

d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, leżących 
po stronie  Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego  z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (§ 12 umowy)  –w wysokości 5% 
wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy, bądź wartości danego zadania  
określonego w Formularzu cen jednostkowych? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pyt. 4 
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od zapisu § 9, ust. 1, lit.b Wzoru Umowy? 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zmian. 
 
Pyt. 5 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę w zakresie dioptrażu od +1,0D 
do +30,0D (od +1,0D do +10,0D co 1,0D, od +10,0D do +27,0D co 0,5D, od +27,0D 
do +30,0D co 1,0D)? 
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Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 soczewki  posiadały  
dioptraż minimalny  od +6,0D do +30,0D co 0,5 D, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. 
 
Pyt. 6 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę fabrycznie załadowaną do 
jednorazowego injectora o zakresie dioptrażu od +11,0D do +30,0D (od +11,0D do 
+27,0D co 0,5D, od +27,0D do +30,0D co 1,0D)? 
    
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 soczewki  posiadały  
dioptraż  od +6,0D do +30,0D co 0,5 D, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 
                                         
Wykonawca nr 3   
 
Pytanie 1 pakiet nr 2  
Czy zamawiający dopuści soczewkę o parametrach 
Soczewka hydrofilna, asferyczna, o stopniu angulacji 5 stopni, stała A=118,0, AC 
głębokość=4,96. Dostępna w dioptrażach -10,0-36,0D od -10,0D-10,0D oraz 31,0-
36,0D co 1,0D a w zakresie 10,0D-30,0D co 0,5 D. Długość soczewki 12,0 mm, 
wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi 
umożliwiającymi podszycie soczewki i zapewniającymi pełną stabilizację po 
wszczepie. Zapakowana w pudełko zbiorcze wraz z kartridżem przeznaczonym do 
wszczepu z cięcia 2,2 mm 
  
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że soczewka jest 
akrylowa, w przeciwnym razie nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 pakiet nr 3 
Czy zamawiający dopuści soczewkę o parametrach 
Soczewka hydrofobowa, asferyczna, o stopniu angulacji 0 stopni, stała A=118,5, AC 
głębokość=5,28. Dostępna w dioptrażach +8,0 D- + 10,0 D co 1,0D 1,0 D, +10,0 D- 
+ 30,0 D co 0,5 D, 31,0 D- 40,0 D co 1,0 D. Długość soczewki 13,0 mm, wielkość 
części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków c-loop. Zapakowana w pudełko 
zbiorcze wraz z kartridżem przeznaczonym do wszczepu z cięcia 2,2 mm 
 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 3 soczewki były akrylowe 
oraz  posiadały  dioptraż minimalny  od +6,0D do +30,0D co 0,5 D. Opisana wyżej 
soczewka nie spełnia tego warunku. 
 
Pytanie 3 pakiet nr 7 
Czy zamawiający dopuści wiskoelastyk o parametrach 
Wiskoelastyk kohezyjny, 1,6% kwas hialuronowy; fermentacja bakteryjna; masa 
cząsteczkowa 3.0MDa; lepkość 400 000 mPas; osmolarność 300-350 mOsm/kg; o 
6,7-7,6 pH  ampułkostrzykawka o pojemności 1,1 ml 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego materiału 
wiskoelastycznego. Parametry preparatu wskazanego przez Wykonawcę znacząco 
odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Szczególne znaczenie ma 
rozbieżność pomiędzy wymaganym ciężarem cząsteczkowym 3,2 – 3,5 x 106 Da a 
ciężarem oferowanym przez Wykonawcę 3,0 x 106 Da. Zaoferowany preparat 
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charakteryzuje się masą cząsteczkową niższą od wymaganej o ok. 7-15% W 
przypadku materiału wiskoelastycznego jest to różnica znacząca, gdyż odpowiedni 
ciężar cząsteczkowy  zapewnia wymaganą wiskoelastyczność i pseudoplastyczność, 
pozwalające na utrzymanie optymalnej przestrzeni mikrochirurgicznej przy 
ułatwionej iniekcji i implantacji soczewki, brak natychmiastowego wyciekania przez 
względnie duże cięcie oraz utrzymanie stabilnej komory i ochrony komórek 
śródbłonka rogówki przed zniszczeniem w trakcie zabiegu. Różnorodność zabiegów 
wykonywanych przez Zamawiającego w codziennej praktyce klinicznej wymaga 
wyboru preparatu wiskoelastycznego jak najbardziej uniwersalnego, stąd wymóg 
ciężaru cząsteczkowego na poziomie 3,2 – 3,5 x 106 , warunkującego pozostałe 
cechy produktu istotne w praktyce klinicznej, jest wartością minimalną. Z wiedzy 
Zamawiającego jednoznacznie wynika, że na rynku dostępnych jest wiele tego typu 
preparatów, których ciężar wynosi nawet 5 x 106 i więcej. Ciężar wskazany przez 
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia stanowi niezbędne wymagane 
minimum. 
 
Wykonawca nr 4   
 
Pytanie 1 pakiet nr 3 
 
Czy zamawiający dopuści soczewkę o parametrach 
Soczewka hydrofobowa, asferyczna (negatywna asferyka); o stopniu angulacji 0 
stopni; stała A=118,5; AC głębokość=5,20; dostępna w dioptrażach 0 D- + 30,0D co 
0,5 D; Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa 
haptyków c-loop z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi doskonała 
stabilizację po wszczepie. Soczewka prilaudowana- gotowa do implantacji- cięcie 
2,2 mm. Indeks refrakcji 1.56 
Materiał hydrofobowy z benzotrazolem jako filtrem UV. Widzialna transmisja 
światła (380-800nm) większa niż 96%; ostre krawędzie o wysokości boków 0,04 
mm 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, że soczewka jest 
akrylowa, w przeciwnym razie nie wyraża zgody. 
 
Wykonawca nr 5  
 
Pytanie nr 1 dot. zadania nr 5 
Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od 0,0 D do +30,0 D w tym od 
+10,0 D do +30,0 D z podziałem co 0,5 D, w pozostałym zakresie co 1 D, 
wszczepiane za pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 1,8 mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 Pytanie nr 2 dot. zadania nr 5 
 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i 
cen dla soczewek i kartridży/aplikatorów jednorazowych? 
 
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę. 
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Wykonawca nr 6   
 
1. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu Nr 7 materiał wiskoelastyczny o masie 
cząsteczkowej 1,1-2,6 mln Da, osmolarności 270-400 mOsm/kg i pH 6,0-8,0, 
pozostałe wymagania bez zmian.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego materiału 
wiskoelastycznego. Parametry preparatu wskazanego przez Wykonawcę znacząco 
odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Szczególne znaczenie ma 
rozbieżność pomiędzy wymaganym ciężarem cząsteczkowym 3,2 – 3,5 x 106 Da a 
ciężarem oferowanym przez Wykonawcę 1,1 – 2,6 x 106 Da. Zaoferowany preparat 
charakteryzuje się masą cząsteczkową niższą od wymaganej średnio o ok. 25 - 35% 
W przypadku materiału wiskoelastycznego jest to różnica bardzo znacząca, gdyż 
odpowiedni ciężar cząsteczkowy  zapewnia wymaganą wiskoelastyczność i 
pseudoplastyczność, pozwalające na utrzymanie optymalnej przestrzeni 
mikrochirurgicznej przy ułatwionej iniekcji i implantacji soczewki, brak 
natychmiastowego wyciekania przez względnie duże cięcie oraz utrzymanie 
stabilnej komory i ochrony komórek śródbłonka rogówki przed zniszczeniem w 
trakcie zabiegu. Różnorodność zabiegów wykonywanych przez Zamawiającego w 
codziennej praktyce klinicznej wymaga wyboru preparatu wiskoelastycznego jak 
najbardziej uniwersalnego, stąd wymóg ciężaru cząsteczkowego na poziomie 3,2 – 
3,5 x 106 , warunkującego pozostałe cechy produktu istotne w praktyce klinicznej, 
jest wartością minimalną. Z wiedzy Zamawiającego jednoznacznie wynika, że na 
rynku dostępnych jest wiele tego typu preparatów, których ciężar wynosi nawet 5 x 
106 i więcej. Osmolarność oferowanego produktu również znacząco odbiega od 
wymaganej w zakresie 280 – 330 mOsm/kg Ciężar wskazany przez Zamawiającego 
w opisie przedmiotu zamówienia stanowi niezbędne wymagane minimum. 
                                              
W związku z dokonanymi  zmianami Zamawiający przedłuża termin składania 
i otwarcia ofert. 

NOWY Termin składania ofert upływa dnia 03-11-2017 r.  do godz. 10:00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03-11-2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie 
Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M. 
 
W dniu dzisiejszym Zamawiający przekaże stosowną zmianę Ogłoszenia do 
publikacji w Dzienniku Urz ędowym Wspólnot Europejskich. 

 
 
 
                                                                                         Z poważaniem  
 
 
 
 
 
                                                                                    Dyrektor SPSK2  PUM  
                                                                                            w Szczecinie 


