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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. 17.11.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/81/15 

Wyjaśnienie nr  3 
do pytań zadanych po dniu 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 2, dot. Zadania Nr 6: 

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie soczewki hydrofobowej 3-częściowych 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. Ostateczna decyzję w tym zakresie podejmuje lekarz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Wykonawca nr 2 
Pytania  nr 1: 

Czy zamawiający wymaga w aby w zadaniu nr 5  soczewki były asferyczne, pozostałe 

parametry bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w aby w zadaniu nr 5  soczewki były asferyczne. 

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen netto dla 

soczewki i systemu (aplikatora i kartridża), których suma będzie równa „cenie netto w PLN” 

zaproponowanej w formularzu cenowym? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i 

cen netto dla soczewki i systemu (aplikatora i kartridża), których suma będzie równa „cenie 

netto w PLN” zaproponowanej w formularzu cenowym, pod warunkiem, że soczewki i 

system będą stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r.   Nr 107 poz. 679) i były wprowadzone do obrotu i 

używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla których zostanie naliczona 

stawka VAT w wysokości 8%. 

 

Odpowiedzi na zadane pytania umieszczone są na 6 dni przed terminem składania i 

otwarcia ofert, dlatego Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 

 
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  

 


