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Dotyczy: dostawa nozyt manipulator6w, kaniul, retraktor6w oraz innego sprzQtu jednokrotnego
uzytku
do specja istycznych
I

za

bieg6w oku is;tycznych
I

d

la SpSK_2

WYJASNIENIE NR 1

W

zwiqzku

z

Zam6wienia, zgodnie

z

do

pytaf dotyczqcych tre:lci Specyfikacji Istotnych Warunk6w
aft' 38 ustawy z: dnia 29 stycznia 2oo,+ r. prawo zam6wie6 publicznych

wplyniqciem

Zamawiajqcego

(Dz. U" z 2073 r.t poz. 907 z po2n. zm.), zamawiaiqcy udziela nastqpuiqcego wyjasnienia:
Pytanie tz czy Zamawiajqcy moze zagwarantowad realizacjq przedmiotu zarn6wienia poszczeg6lnych

r3zq6ci

przedmiotu zam6wienia na poziomie nie mniejszym niz B0o/o iloSci wyszczeg<5lnion'ych
w ofercie?

Odpowiedi: Zamawiajqry nie wyraza zgody na zmianq - przedmiotowy zapis zgodnie z SIWZ.
Pytanie 2: Uprzejmie prosimy o odstqpienie od wymogu posiadania u1>rawnieri do wykonywania okre6lonej
dzialalno6ci lub czynno6ci w zakresie objqtynr zam6wieniem ( punkt VII SIryVZ, pkt 1, ust, 1.1
a) SiIWZ)
w przyparlku oferowania wyrobdw medycznych, poniewaz zgodnie z ustaw,4 z dnia 20 maja 2010 roku
o wyrobach medycznych dystrybutorem lub importerem wyrob6w medycznyr:h moze byi osoba fizyczna,jednostka
organizacyjna nieposiadajqca osobowo6ci prawnej albo osoba prawna i 2aden przepis ustawy o wyrobach
medycznyr:h nie naklada na

te podmioty

obornriqzku posiadania

w/w dokument6w? JeSli tak, czy Zamawiajqcy

wyrazi zgcldq na dolEczenie o6wiadczenia stanowiqcego o tym, i2 przepisy prawa nie nakladajq na nasza
firmq

obowiq.zku posiadania Zezwolenia Gl6wnego Inspektora Farmaceutycznego
Farmaceutycznej

na prowadzenie Huftowni

(tj. braku konieczno6ci posiadania takiego dokumentu) w przypadku skladania ofefty na wyroby

medyczne zawarte w Zadaniu od nr 1 do nr 6?

odpowiedf: Zgodnie z

zapisem SIWZ pkt

VII ppkt 1.1

Zamawiaj4cy nie opisuje sposobu spelniania tego

warunku, wobec czego pytanie uznaje siq za bezzasadne.

Pytanie 3: Czy Zamawiajqcy dopu6ci referencje, kt6rych przedmiotem dostawy sq. materialy medyczne?
Odpowiedf: Zamawiajqcy nie wyraza zgody - vrrarunek zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4: Czy ZamawiajEcy w $ 10, pkt.l, lit. a) Wzoru Umowy wyrazi zgodq na zmianq zapisu:
,,w przypadku op62nienia w dostarczeniu Kupuj,Tcemu zam6wionej partii wyrob6ru lub op62nienia w dostarczeniu
wyrob6w wolnych

od wad w wysokoici

Q,7 o/o

za ka2dy dziefi

zam6wionei lub zareklamowanej partii wyrob6w, jednak nie

OdpowiedZ: ZamawiajEcy nie wyraza zgody na zmianq

-

mniej ni2

o,o62nktnia, licz4c

3O zt za kz2dy

od wartoici

brutto

dziei op62nienia',?

przedmiotowy zapis zgo,Cnie zSIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiajqcy w $ 10, pkt.l, lit. b) Wzoru Umowy wytazi zgodq na zmianq zapisu:
,,w przypadku odst4pienia przez Kupujqcego od umowy bqd2 rozwiqzania umoluy przez Kupuj4cego w drodze

(f

13 umowy)z przyczyn le2qcych po stronie Sprzedaj4ce:go
brutto unrowy (waftoici zadania) okrellonej w j; 6 ust. I umowy?
wypowiedzenia

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie wyraza zgody na ;zmianq

-

- w wysokoSci io/o wartoflci

przedmiotowy zapis zgorlnie z SIWZ.

Pytanie 6: wyrazi zgodq na wydzielenie z

Z'.adania

nr 1 pozycji nr 2 do odrqbnego pakietu w celu zlozenia

wiqkszej ilo6ci konkurencyjnych ofeft na tq pozycjq?

odpowiedf:

ZamawiaiEcy wyra2a zgodq i doklna stosownej modyfikacji slwZ"

Pytanie 7= Wyrazi zgodq na wydzielenie z

Zl.adania

nr 4 pozycji nr 2 do odrqbnego pakietu w celu zlohenia

wiqkszej iloSci konkurencyjnych ofert na tq pozycjq?

odpowiedz: Zamawiaiqcy wyra2a zgodq i dokona stosownej modyflkacji slwZ.
Pytanie 8: Wyrazi zgodq na wydzielenie z Tadania nr 6 pozycji nr 2 clo odrqbnego pakietu w celu zlo2enia
wiqkszej iloSci konkurencyjnych ofert na tq pozy,cjq?

odpowiedi:

Zamawiaiqcy wyra\a zgodq i dokona stosownej modyfikacji S,twZ.

Pytanie 9: (zadanie 2) Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na skladanie ofert czqSciowych w ramach pakietu?

odpowiedl:

Zamawiaiqcy wyraza zgodq i dokona stosownej modyflkacji sitwZ"

Pytanie 1O: (zadanie 3, poz" L) Czy Zamawiajqcy dopu6ci n6z Crescent ll,5mm, jednostronnie ostrzony?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie L1: (zadanie 3, poz.2) Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie poz. 2 do odrqbnego pakietu?
odpowiedZ: Zamawiaiqcy wyraza zgodq i dokona stosownej modyflkacji sl.wZ.
Pytanie J.2: (zadanie4,poz"2)Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodq na wydzielenie poz.2do odrqbnego pakietu?

odpowiedi:

Zamawiaiqcy wyra2a zgodq i dokcrna stosownej modyfikacji sl,wZ"

Pytanie 13: (zadanie 5, poz. L) Czy Zamawiajqcy dopu6ci manipulator do rotacji soczewki o dlugo6ci calkowitej
130mm, z zagiqt4 koric6wkq o dlugo6ci 0,B5mm?

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody.
Pytanie 14:(zadanie 6,poz.2)Czy Zamawia'jqcy wyrazi zgodq na wydzierlenie poz.2doodrqbnego
odpowiedi: Zamawiaiqcy wyra2a zgodq i dokona stosownej modyfikacji SIWZ.

pakietu?

Pytanie 15: (zadanie 7o poz.2) Czy Zamawiajqcy wymaga jednorazowych trepan6w do rog6wki biorcy trepan prdzniowy do rog6wki biorcy, posiadajqcy 360 stopniowa komorq pr6zniovvq z 16 znacznikami, strzykawkq
aspiracyjnq 5cm3, krzyzowy znacznik centralnego punktu na rog6wce w n/w rozmiarach?

odpowiedf:

Zamawiaiqcy wyra2a zgodq i dokona stosownej modyftkacji sIWZ.

Pytanie n6: czy zamawiajqcy dopu5ci w pakiecie 2 w zadaniu 1 n62 typu SI-IT, o Srednicy poprzecznej 1,6xl,B?
Odpowiedi: ZamawiajEcy nie dopuszcza,
Pytanie t7= czy zamawiajqry dopu5ci w pakiec:ie w zadaniu 2 n6z prosty, prozostale parametry bezzmian?
Odpowiedi: Zamawiajqcy dopuszcza.

Pytanie L8l. czy zamawiajqcy dopu6ci w pakiecie 6, w zadaniu 2

no2

o 5rednic,y 2,65, pozostale parametry bez

zmian?

OdpowiedZ: ZamawiajEcy nie dopuszcza"

Pytanie tr9: dot. Zadania nr 2 poz.2: czy Tamawiajqcy wyrazi zgodq na w'ydzielenie ww" pozycji do oddzielnego
zadania?

Odpowiedi: Zamawiajqcy wyra2a zgodq i dokona stosownej modyfikacji SIWZ"
Pytanie 20: dot, $ 1 ust, 4 projektu umowy: a^/racamy siq uprzejmqproSbqo zwiqkszeniedoTOo/o - minimalnel
iloSci wyrob6w, jakE moze zam6wii Zamawiajqcy w ramach realizowanego kontral<tu.

Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zmianq,
Pytanie 2t dotyczy zadania 2 pozycji t: czy zamawiajqcy wyrazi zgodq na n62 o Srednicy poprzecznej l,4xI,6?
Odpowiedi: Zamawiajqcy nie wyra2a zgody.

Pytanie 22: czy Zamawiajqcy m6glby wydzieli<! zZadania nr 2 pozycjq nr il do odrqbnego zadania?
Odpowiedi: Zamawiaj4cy vtyra2a zgodq i dokona stosownej modyfikacji SIWZ"
Pytanie 23t czy Zamawiajqcy m6glby wydzielid zZadania nr 6 pozycjq nr

2l

do odrqbnego zadania?

OdpowiedZ: Zamawiajqry wyraza zgodq i dokona stosownej modyflkacji S,WZ"

Fytanie 24= czy w Zadaniu nr 6 poz. 2 Zamawiaj4cy dopusci n62 o kalibra<ji 2,65mm?

Odpowiedi: Zamawiaj4cy nie

dopuszcza"

Pytanie 25: Czy Zamawiajqry m6glby wydzielid z Zadania nr B poz. 2, 3, 4 i 5 do odrqbnego zadania?
OdpowiedZ: Zamawiaj4cy vtyra2a zgodq i dokclna stosownej modyfikacji S.IWZ.
Fytanie 26= Czy w Zadaniu nr B poz" 4 Zamawiajqcy dopu6ci mufkq o 5r" zewn, 1,65mm, pozostale wymilgania
bez zmian?

Odpowiedil Zamawiajqcy wyra2a zgodq i dokona stosownej modyfikacji SJIWZ.
Wykonawcy powinni uwzglqdni6 powyiszre zmiany podczas przygotowywania iskladania ofeft.
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