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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. 03.07.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/77/14 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych 
 

Wyjaśnienie nr  1 
 

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. § 3 ust. 4 projektu umowy: 
 Mając na uwadze fakt, że oferowane wyroby medyczne dedykowane są dla 
profesjonalistów zamawiający dopuści możliwość zaoferowania soczewek 
wewnątrzgałkowych posiadających wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w 
języku angielskim? 
Odpowiedź: Tak , Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
Pytanie 2, dot. Rozdziału II, pkt. 7, 8 SIWZ: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów ww. rozdziału SIWZ z 
zapisami wzoru umowy (§ 15 ust.1, § 3 ust. 3) , tj.:  
- okres realizacji umowy: 6 miesięcy; 
- dostawy towaru powinny być realizowane w terminie max. 3 dni roboczych. 
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść  Rozdziału nr I pkt V. SIWZ oraz Rozdziału II 
pkt. 7 i 8 na następującą: 
 
„Pierwsze zdanie :  Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia -w ciągu 6 
miesięcy. Dzień podpisania umowy nie jest wliczany do terminu realizacji. 
Drugie zdanie: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie  na podstawie zamówień 
częściowych. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione soczewki w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia zapotrzebowania faxem. Termin realizacji 
zamówienia liczy się od następnego dnia po dniu przekazania zamówienia.   
 
 

Wykonawca nr 2 
 
Pytanie 1, 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 soczewkę o średnicy części optycznej wynoszącej 
6 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby  zaproponowana średnica części optycznej 
wynosiła 6 mm , gdyż mieści się w przedziale 5,75 - 6,25 mm. 
 
Pytanie 2, 
Prosimy o zmianę brzmienia § 9 ust. 1 Wzoru umowy na następujący: 
1. 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 lub 
opóźnienia w dostarczeniu soczewek wolnych od wad w wysokości 0,1 % za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii soczewek. 
b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  
Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 3, 
Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie wymaganego terminu dostaw soczewek: 
Rozdział II pkt. 8 SIWZ – max. 2 dni robocze  
§3 ust. 3 Wzoru umowy – max. 3 dni robocze 
Odpowiedź: Wymagany termin  dostaw soczewek wynosi max. 3 dni robocze 
 
 
Odpowiedzi zostały dokonane na więcej niż 2 dni przed upływem terminu na składania 
ofert w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2014 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2014 r. o godz. 11:00  

 
 
                                                                                                Z poważaniem  


