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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 10.11.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/81/15 
 

Wyjaśnienie nr  2 
do pytań zadanych do dnia 02.11.2015 r. 

 
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: 

 
Wykonawca nr 1 
 
Pytanie 1, dot. Zadania Nr 3: 
Czy Zamawiający dopuści w ww. zadaniu soczewek 3-częściowych bez asferycznej optyki o 
dioptrażu od 0D do + 5,0 D (co 1,0D)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2, dot. Zadania Nr 3: 
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie soczewki hydrofobowej do implantacji za pomocą 
jednorazowego kartridża z wielorazowym injektorem do cięcia powyżej 3,2 mm, przy czym 
wartości cięć są traktowane jedynie jako wartości sugerowane. Wielkość cięcia stosowanego 
do implantacji soczewki zależy od dodatkowych czynników, bezpośrednio niepowiązanych z 
implantem i stosowanych narzędzi tj. preferencji operatora, zastosowanej techniki operacyjnej 
(wszczep przez cięcie tunelowe lub przez tzw. przyłożenie), przebiegu zabiegu.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3, dotyczy pkt. IX SIWZ ppkt. 2 w zakresie próbek dla Zadania nr 3: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą i zostanie z nim zawarta Umowa, aplikatory wielorazowe udostępnione 
Zamawiającemu w celu dokonania oceny jakości próbki, zostaną zaliczone na poczet 
wymaganych przez Zamawiającego aplikatorów w ramach oferowanego przez Wykonawcę 
Zadania?  
Dostarczone w ramach próbek zestawy implantacyjne, ze względu na możliwość 
wielokrotnego użycia, są pełnowartościowymi narzędziami i mogą być stosowane przez 
Zamawiającego przez długi okres czasu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4, dotyczy pkt. IX SIWZ: 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający w przypadku załączenia do oferty 
publikacji naukowych w języku angielskim wymaga złożenia wraz z nimi tłumaczenia na 
język polski? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza załączenie  do oferty publikacji naukowych w języku 
angielskim. 
 
Pytanie 5, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy oraz rozdz. XVI pkt. 2 SIWZ- Zadania nr 3: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych aplikatorów 
wielorazowych oferowanych w ramach zadania nr 3 do 3 sztuk? 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji: 
„ (…)W przypadku braku zamówionego asortymentu Sprzedawca zobowiązany jest 
niezwłocznie potwierdzić faxem dzień i godzinę otrzymania zamówienia.”(…). 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg następującej 
propozycji: 
„Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 6-u dni roboczych 
od zgłoszenia, natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od 
chwili otrzymania reklamowanej partii zamówienia oraz poinformować Kupującego faksem 
o sposobie jej rozpatrzenia.” 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji 
jakościowej, z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin 
reklamowanego towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, 
powinien mieć możliwość dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad 
jakościowych, przed dokonaniem wymiany. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8, dot. § 10 ust. 1 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu zgodnie z poniższą propozycją: 
„W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu soczewek 
stanowiących przedmiot zamówienia bądź braku soczewek z innych przyczyn, niezawinionych 
przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie 
Kupującego, podając przyczynę braku soczewek wraz z informacją o wszystkich 
odpowiednikach brakujących soczewek występujących w ofercie Wykonawcy oraz 
zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika brakujących 
soczewek po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9, dot. § 9 ust. 1 a) wzoru umowy: 
Zwracamy się z 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 brutto zamówionej a 
niedostarczonej lub zareklamowanej partii soczewek, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy 
dzień opóźnienia (…)” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10, dot. wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą aby §5 ust. 1 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W 
przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonych soczewek oraz krótszego okresu 
przydatności do użycia niż określony w § 4  Kupujący zgłasza reklamację faksem. Wady 
jakościowe mogą być zgłaszane przez Kupującego do momentu użycia soczewek w udzielanym 
świadczeniu zdrowotnym. Wady ilościowe soczewek mogą być zgłaszane przez Kupującego 
wyłącznie w trakcie odbioru soczewek.”. Zmiana postanowienia precyzuje do kiedy Kupujący 
może zgłaszać reklamacje jakościowe i ilościowe. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 11, dot. wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą aby §9 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W razie 
opóźnienia Sprzedawcy w  realizacji zamówienia w terminie określonym w  § 3 ust 3 umowy, 
wynoszącego  co najmniej 5 dni roboczych, Kupujący ma prawo dokonać  zastępczego zakupu 
soczewek i obciążyć Sprzedawcę  kwotą  odpowiadającą wysokości szkody poniesionej z tego 
tytułu, zachowując prawo do naliczenia kar mownych za okres opóźnienia   do upływu 5 dnia 
roboczego po dniu, w którym zamówienie miało być zrealizowane”. W przypadku 
pozostawienia zapisu ze wzoru Kupujący będzie mógł obciążyć Sprzedawcę wysoką kara 
umowną również za okres do dnia dokonania zakupu zastępczego, który może zostać 
zrealizowany w odległym terminie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 12, dot. wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą aby §15 ust. 3 wzoru umowy otrzymał następujące brzmienie: „W 
przypadku niewykorzystania ilościowego soczewek w  terminie wskazanym w ust 1 Kupujący 
ma prawo w drodze pisemnego aneksu zawartego ze Sprzedawcą przedłużyć okres 
obowiązywania umowy wielokrotnie , z tym, że  łączny okres przedłużenia umowy w stosunku 
do okresu podanego w ust. 1 nie może wynosić więcej niż 12 miesięcy”. Przedłużenie 
obwiązywania umowy powinno odbywać się w drodze aneksu a nie jednostronnego 
oświadczenia. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 13, dot. wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą aby ze wzoru umowy usunąć §15 ust 4-6. Proponowana zmiana jest 
związana z propozycją rezygnacji z jednostronnej możliwości przedłużenia okresu 
obowiązywania umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Wykonawca nr 2 
 
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem zwracamy się z uprzejmą prośbą o 
odpowiedź na następujące pytania: 
 
1. Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę sferyczną, przy spełnieniu 
pozostałych wymagań ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
2. Czy Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość próbek do 1 szt. ? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

  Wykonawca nr 3 
 
Pyt. 1 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 
Odpowiedź: Tak. 
 
Pyt. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin płatności naliczany był od dnia wystawienia 
faktury? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pyt. 3 
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w §9 ust. 1 lit. a,b,c Wzoru 
Umowy:  

a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii soczewek - w 
wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej partii soczewek za każdy dzień, z tym, że nie 
mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia, 

b) opóźnienia w dostarczeniu soczewek wolnych od wad - w wysokości 0,1 %  wartości 
brutto zareklamowanej partii soczewek za każdy dzień opóźnienia, jednak nie mniej niż 
50 zł za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  
Sprzedającego bądź wypowiedzenia umowy przez Kupującego  z przyczyn leżących po 
stronie Sprzedającego (§ 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. 
 
Pyt. 4 
Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 dopuści soczewkę z PMMA jednoczęściową 
tylnokomorową z otworami do fiksacji śródtwardówkowej, dwa w części optycznej oraz po 
jednym na każdym haptyku, o średnicy części optycznej 6,50 mm, o zakresie mocy od 
+10,0D do +40,0D (co ½ dioptrii od +1,0D do +40,0D)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2015 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2015 r. o godz. 11:00  
 
 
                                                                                              Z poważaniem  


