
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
  w Szczecinie 

 

                                        
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00, 
Sekretariat Dyrektora oraz 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15 
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

Szczecin, 16.05.2018 r.  

Znak sprawy ZP/220/35/18 

w sprawie: dostawy materiałów okulistycznych dla Bloku Operacyjnego Klinik Okulistycznych SPSK-2 w Szczecinie.  

 

Wyjaśnienia nr 1 

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 (Dz.U.2017.1579 

t.j. z dnia 2017.08.24), zwanej dalej „PZP”, zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

 

Wykonawca I: 

Zadanie nr 9  

Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie pęsety Utrata, wykonanej ze stali nierdzewnej, końcówka o dł. 11 mm,                     

dł. całkowita 100 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 2: Prosimy o dopuszczenie pęsety wykonanej ze stali nierdzewnej, końcówka o dł. 11 mm, dł. całkowita                    

100 mm.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 3: Prosimy o dopuszczenie pęsety McDonald, wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 100 mm.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie  4: Prosimy o dopuszczenie pesety wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 85 mm.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 5: Prosimy o dopuszczenie czopera Frenzl wykonanego ze stali nierdzewnej, o dł. 120 mm, końcówka 

0,15 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 6: Prosimy o dopuszczenie czopera Frenzl wykonanego ze stali nierdzewnej, o dł. 120 mm, końcówka 

0,15 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 7: Prosimy o dopuszczenie manipulatora pojedynczego Bechert o dł. 125 mm.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 8: Prosimy o dopuszczenie rozwórki Lieberman rozkręcanej, wykonanej ze stali nierdzewnej o dł. 80 

mm.  

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie 9: Prosimy odpuszczenie nożyczek wykonanych ze stali nierdzewnej, końce ostre dł. ostrzy 6 mm,                          

dł.  całkowita 75 mm. 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 10: Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 21 roboczych dni od dnia złożenia zamówienia. Prośbę  

naszą uzasadniamy tym,  że narzędzia wymagane przez Zamawiającego nie zawsze są na stanie magazynowym 

producenta w Niemczech, a proces produkcyjny trwa ok. 21 dni roboczych. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Wykonawca II: 

Pytanie 11: (zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, jednostronnie ostrzony od góry? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 12: (zadanie nr 3, poz. 4) Czy Zamawiający dopuści marker o długości  170mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 13: (zadanie nr 3, poz. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie markera do innego pakietu? 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie 14: (zadanie nr 4, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści nóż jednostronnie ostrzony od góry, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 15: (zadanie nr 4, poz. 3) Czy Zamawiający przez nóż „bezpieczny” rozumie nóż którego ostrze jest 

osłonięte ruchomą,  silikonową, chowaną końcówką? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca III: 

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz 2 trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy 

posiadający 360 stopniową komorę, bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3, krzyżowy znacznik 

centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni powodująca 0.25 mm cięcie. Dostępne 

rozmiary: 6.0; 6,5; 7.0; 7.25; 7.50; 7.75; 8.0; 8.25; 8.5; 8.75; 9.0 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3poz 3 marker okulistyczny jednorazowy, bardzo delikatny 

koniec z podziałką centymetrową, o długości całkowitej 130 mm, kolor zielony, 10 szt w opakowaniu 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 
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Wykonawca IV: 

Pytanie 18: Czy w Zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści nóż crescent o śr. poprzecznej 2,3mm ostrzony od góry? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 19: Czy w Zadaniu nr 4 poz. 1 Zamawiający dopuści nóż crescent o śr. poprzecznej 2,3mm ostrzony         

od góry? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Pytanie 20: Czy w Zadaniu nr 4 poz. 2 Zamawiający dopuści nóż  MVR o średnicy 1,2mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 21: Czy w Zadaniu nr 4 poz. 3 Zamawiający dopuści nóż SLIT o średnicy 2,65mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 22: Czy w Zadaniu nr 4 poz. 4 Zamawiający dopuści zatyczki do kanalików łzowych w rozmiarach: 

0,3mm, 0,4mm i 0,5mm ? 

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga. 

 

Wykonawca V: 

Pytanie 23: dot. §1 pkt. 3 

Czy Zamawiający może uściślić, że minimalne, pojedyncze zamówienie nie będzie mniejsze niż wielokrotność                

6 szt. (sondy pakowane są w opakowaniach zbiorczych, pojedyncze opakowanie zawiera 6 szt. sond)? 

Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że minimalne zamówienie będzie obejmowało pojedyncze opakowanie 

wyrobu.   

 

Pytanie 24: dot. §3 pkt. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 5 do 20 dni roboczych? 

Odpowiedź: zamawiający informuje, że w dniu 15.05.2018 r. dokonał modyfikacji SIWZ wraz z załącznikami                

w zakresie terminu dostaw cząstkowych dotyczących zadania nr 1, wykreślając termin realizacji do 5 dni 

roboczych i wprowadzając w to miejsce termin do 20 dni roboczych (przy czym termin dostawy pozostaje 

kryterium oceny ofert).  

 

Pytanie 25: dot. §3 pkt. 4 

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisu w punkcie 4? 

Odpowiedź: z uwagi na obowiązujące zamawiającego przepisy prawa, rezygnacja z przedmiotowego zapisu                 

nie jest możliwa.  

 

Pytanie 26: dot. §5 pkt. 1 

Czy Zamawiający może uściślić termin dokonania zgłoszeń: w dni robocze w godzinach 8.00-16.00? 
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Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów zawartych w § 5 wzoru umowy, wskazując 

jednocześnie na zapis § 5 ust. 6: „Dnia złożenia reklamacji oraz dnia uznania reklamacji nie wlicza się do terminu 

uznania reklamacji oraz terminu wymiany wyrobów na wolne od wad określonych  w ust 1.” 

Oznacza to, że niezależnie od godziny wpływu reklamacji, wykonawca na przeprowadzenie procedury 

reklamacyjnej ma pełne dni robocze.  

 

Wykonawca VI: 

Pytanie 27: Czy Zamawiający w zadaniu 2 dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT do tunelu 

twardówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy poprzecznej 2,0 mm; z obustronną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie 28: Czy Zamawiający w zadaniu 4 pozycja 1 dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT                 

do tunelu twardówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy poprzecznej 2,0 mm; z obustronną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 29: Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 pozycji 3 nóż Slit 2,65 mm zakrzywiony do cięcia 

rogówkowego? 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 30: Czy Zamawiający w zadaniu 5 pozycji 5 dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu SLIT 

ClearCorneal do cięcia rogówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy 1,3 mm; z obustronną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 31: Czy Zamawiający w zadaniu 5pozycji 5  dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu ClearPort                    

do cięcia rogówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy 1,1mm; z obustronną krawędzią tnącą? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawca VII: 

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy ZP/220/35/18 Zamawiający 

umożliwi składanie ofert w podanych pakietach na poszczególne pozycje:  

Pytanie 32: Zadanie nr 3 pozycja nr 3 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. 

 

Pytanie 33:  Zadanie nr 5 pozycja nr 8, 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. 

 

Pytanie 34: Zadanie nr 9 pozycja nr 9. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do odrębnego zadania. 
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Wykonawca VIII: 

Pytanie 35: zadanie nr 2 

Czy zamawiający dopuści nóż o długości cięcia 2.00 mm? 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 36: zadanie nr 4 poz. 4 

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów                      

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym 

możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, wnosimy o rozważenie wydzielenie pozycji: “4“                     

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie 37: zadanie nr 4 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści nóż o długości cięcia 2.00 mm reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 38: zadanie nr 4 poz. 2 

Czy Zamawiający dopuści nóż o długości 1.1 reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 39: zadanie nr 5 poz. 1,6,8,9,10,11,12,15 

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających 

się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania 

lepszych (niższych), wartości ofert, wnosimy o rozważenie wydzielenie pozycji: “1,6,8,9,10,11,12,15“                      

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.  

 

Pytanie 40: zadanie nr 5 poz. 13 

czy zamawiający dopuści pęsetę do witrektomii typu Eckardt 25G koniec o długości 3,15 mm z platformą chwytną 

0,4x0,1 mm, umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej o długości 33,5 mm i średnicy 0,51 mm (+-) 0,01. 

Rękojeść o średnicy 15 mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8,8 mm; trzonek wykonany ze stopu niklu 

i kolbatu zakończony antypoślizgowymi wypustkami; kolorowy znacznik na całej długości trzonka w celu 

identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 143,5 mm 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 41: zadanie nr 5 poz. 14 

Czy zamawiający dopuści pęsetę do witrektomii typu Eckardt 23G koniec o długości 3,15 mm z platformą chwytną 

0,4 x 0,1 mm, umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej o długości 32,4 mm i średnicy 0,63 mm (-+)0,01 . 

Rękojeść o średnicy 15 mm; w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8,8 mm trzonek wykonany ze stopu niklu 

i kolbatu zakończony antypoślizgowymi wypustkami; kolorowy znacznik na całej długości trzonka w celu 

identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 142,4 mm 
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Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 42: zadanie nr 5 poz. 15 

Czy zamawiający dopuści pęsetę do witrektomii typu Endigripping do ILM 23 G i 25 G Koniec o długości 3,15 mm 

z platformą chwytną 0,28 x 0,1 mm; Rękojeść o średnicy 15 mm; w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8,8 

mm trzonek wykonany ze stopu niklu i kolbatu zakończony antypoślizgowymi wypustkami; kolorowy znacznik                  

na całej długości trzonka w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 142,4 mm 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 43: zadanie nr 5 poz. 17 

Czy zamawiający dopuści – w zestawie – 1 x serweta na stolik o wymiarze 100cm x 75cm, owinięcie zestawu,1 x 

obłożenie pacjenta o wym. 100cm x 120cm z otworem z folią operacyjną o wymiarach 10cm x 10cm, 1 x znacznik 

plastikowy, szerokość 3,5 – 4mm,   Reszta bez zmian 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 44: zadanie nr 3 

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów ubiegających 

się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym możliwość uzyskania 

lepszych (niższych), wartości ofert, wnosimy o rozważenie wydzielenie pozycji: “ 2 i 3“ do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie 45: zadanie nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający dopuści manipulator wewnątrzgałkowy o długości części roboczej 12,5 mm, zagięta końcówka           

o długości 0,5 mm (+-)0,1mm, reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 46: zadanie nr 3 poz. 1 

Czy Zamawiający wymaga manipulatora wewnątrzgałkowego o  parametrach: długości części roboczej 12,5 mm, 

zagięta końcówka o długości 0,5 mm (+-)0,1mm, reszta parametrów bez zmian 

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ. 

 

Pytanie 47: zadanie nr 5 poz. 7 

Mając na względzie zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania podmiotów                

ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne oraz zwiększenie konkurencyjności a tym samym 

możliwość uzyskania lepszych (niższych), wartości ofert, wnosimy o rozważenie wydzielenie pozycji: “ 7“                     

do osobnego pakietu. 

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie. 

 

Pytanie 48: zadanie nr 5 poz. 16 

Czy zamawiający dopuści nożyczki do witrektomii 27G – dwa ostrza o długości 1,4 mm umieszczony w rurce                    

ze stali nierdzewnej o długości 32,4 mm i średnicy 0,41 mm (-+)0,01 . Rękojeść o średnicy 15 mm; w pozycji 
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KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900 

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl   adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl 

otwartej z końcem zwężonym do 8,8 mm trzonek wykonany ze stopu niklu i kolbatu zakończony 

antypoślizgowymi wypustkami; kolorowy znacznik na całej długości trzonka w celu identyfikacji narzędzia. 

Długość całkowita 142,4 mm 

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ. 

 

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert. 

 

 Z poważaniem, 

 

 

     ……………………………………. 

DYREKTOR SPSK-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz 

DZP SPSK-2 w Szczecinie 

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13 

zamowienia@spsk2-szczecin.pl  


