Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Znak sprawy: ZP/220/93/17
Szczecin, dnia 29.11.2017 r.
Dotyczy: dostawy soczewek wewnątrzgałkowych oraz akcesoriów okulistycznych dla I Kliniki
Okulistyki SPSK-2

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
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3 poz. 1 soczewki wewnątrzgałkowe w zakresie mocy od
+18D do +25D?
Odpowiedź: W zadaniu nr 3 poz.1 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie soczewek o mocy
+18.0 D do +25.0 D co 0.5 dioptrii.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wymagania dot. zakresu soczewek z
zadania nr 3 następująco :
Wymagany zakres mocy soczewek
• dla pozycji nr 1. od +18,0D do +25,0D
+18.0 D do +25.0 D co 0,5D
• dla pozycji nr 2. od -5,0D do +5,0D
-5,0D do +5,0D co 0,5D

Wykonawca nr 2
Działając zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zwracamy się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pyt. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za
termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.
Pyt. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący
grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o
dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do
wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego
zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.
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Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 9 ust. 1 lit. a, c, d
Wzoru Umowy:
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów
medycznych - w wysokości 0,1 % wartości brutto zamówionej partii wyrobów medycznych za
każdy dzień
c) opóźnienia w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w wysokości 0,1 %
wartości brutto zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia
d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, leżących po stronie
Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy (§ 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 na proponowane zmiany.
Pyt. 4
Uprzejmie prosimy o odstąpienie od zapisu § 9, ust. 1, lit.b Wzoru Umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Wykonawca nr 3
1. (zadanie nr 1) Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia przeciw PCO w postaci podwójnej
ostrej krawędzi na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci barierywyraźnego progu przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek,
wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. soczewkę, nie wymaga.
2. (zadanie nr 1) Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia jakości akrylu z którego wykonana jest
soczewka w postaci modułu Younga w zakresie 46,02- 48,00 MPa?
Odpowiedź: Nie.
3. (zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofobowe, implantowane w systemie
preloaded w jednym opakowaniu z soczewką?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza ww. soczewki.
4. (zadanie nr 2) Czy Zamawiający wymaga aby ekspander źreniczny wykonany był z poliuretanuz jednolitego materiału o jednolitej gęstości na całej powierzchni pierścienia oraz aby posiadał
średnicę 6,3 mm i miał 4 otwory pozycjonujące?
Odpowiedź: Ekspander źreniczny został określony w zadaniu nr 8. Zamawiający nie
dokonuje opisu materiału z jakiego ma być wykonany ekspander źreniczny, średnicy oraz
ilości otworów pozycjonujących. Wszystkie parametry wymagane zostały określone w SIWZ.

Wykonawca nr 4
Pytanie nr 1 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania soczewki asferycznej, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający w zakresie zadania nr 2 wymaga zaoferowania soczewki asferycznej.
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W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wymagania określone w SIWZ dot.
soczewek z zadania nr 2 które po zmianach brzmią następująco :
Zadanie nr 2 Soczewki tylnokomorowe jednoczęściowe
Lp.

Opis przedmiotu zamówienia

Ilość

-1-

-2-

-3-

Soczewka tylnokomorowa, zwijalna,asferyczna, jednoczęściowa, hydrożelowa z
powłoką hydrofobową o średnicy części optycznej 5,5-6,2mm wszczepiane za
pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego 2,2-2,8mm Kartridż jednorazowego
1 użytku + aplikator wielorazowego użytku. Różnica pomiędzy refrakcją oka
zaplanowaną a uzyskaną nie może przekraczać +/-0,75D u pacjentów z
prawidłowo wykonanym zabiegiem.

600

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2.
Pytanie nr 2 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową, jednoczęściową, hydrofilną z powierzchnią
hydrofobową, wszczepianą za pomocą jednorazowego kartridża i wielorazowego aplikatora w
zakresie mocy od -10,0 D do +30,0 D oraz przy użyciu jednorazowego zestawu implantacyjnego dla
mocy od +31,0 do +42,0 D, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza ww. soczewkę przy założeniu, że jest asferyczna zgodnie

z modyfikacją dokonana w pytaniu nr 1.
Pytanie nr 3 dot. zadania nr 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek i
kartridży/aplikatorów jednorazowych?
Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Wykonawca nr 5
W związku z opublikowaną na stronie internetowej SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, składamy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie 1 dot. Rozdział III – Wzór Umowy, § 1a
Wnioskuję o ujednolicenie w treści Umowy oznaczenia Stron Umowy (w komparycji „Zamawiający
– Wykonawca”), ponieważ w § 1a Umowy zamiennie używane są nazwy „Sprzedawca - Kupujący”.
Odpowiedź: Zamawiający ujednolici Wzór umowy.
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Pytanie 2 dot. Rozdział III – Wzór Umowy, § 3 ust. 4
Mając na uwadze zapisy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, w
myśl którego „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje
używania w języku angielskim (…)”, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania
asortymentu posiadającego wymagane przepisami oznakowania, ulotkę oraz etykiety w języku
angielskim oraz dostarczenia wraz z pierwszą dostawą niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk
towaru w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3 dot. Rozdział III – Wzór Umowy, § 9
Mając na uwadze, że kara umowna powinna być wymagana wyłącznie w sytuacji, jeśli została
spowodowana okolicznościami, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę naliczania kar umownych z opóźnienia na
zwłokę w dostarczeniu zamówionej partii wyrobów?
Dla zachowania istoty kary umownej, nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania
terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.
Pytanie 4 dot. Rozdział III – Wzór Umowy, § 12
Mając na uwadze możliwy brak odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku niedotrzymania
terminu w dostarczeniu zamówionej partii wyrobów, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę
przesłanki wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, o której mowa w § 12 pkt a), z opóźnienia
na zwłokę?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę.

Wykonawca nr 6
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące pakietu 2.:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie soczewki jednoczęściowej, akrylowej,
hydrofobowej, asferycznej o zakresie mocy od + 5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D w
całym zakresie wraz z kartidżem i aplikatorem jednorazowego użytku?
Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną soczewkę.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje wymagania dot. zakresu soczewek z
zadania nr 2 następująco :
Wymagany zakres mocy soczewek od +10,0D do +34,0D
od +10,0D do +30,0D co 0,5D;
w pozostałym zakresie co 1,0D
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Wykonawca nr 7
Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 6-u dni roboczych liczonych od
dostarczenia mu reklamowanych wyrobów oraz poinformować Zamawiającego faksem o sposobie
jej rozpatrzenia. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma faksu zawierającego informację o
sposobie załatwienia reklamacji do godz. 24:00 szóstego dnia od dostarczenia reklamowanych
wyrobów Wykonawcy, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez zbadania reklamowanego wyrobu.
Zasadnym jest więc, aby termin na rozpatrzenie takiej reklamacji był liczony od dnia dostarczenia
Wykonawcy reklamowanych wyrobów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 projektu umowy
w następującym brzmieniu: „W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:
b) w przypadku zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów medycznych w wysokości 0,5 % wartości netto zamówionej partii wyrobów medycznych za każdy dzień, z
tym, że nie mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości netto danej
partii;
c) w przypadku niedostarczenia przy pierwszej dostawie dokumentów oraz iniektorów zgodnie z §
2 ust. 2 i § 3 ust 5 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 500 zł;
d) Zwłoki w dostarczeniu wyrobów medycznych wolnych od wad - w wysokości 0,5 %
wartościnetto zareklamowanej partii wyrobów medycznych za każdy dzień zwłoki, jednak nie
mniej niż 50 zł za każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 10% wartości netto danej partii;
e) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od niezrealizowanej części umowy z przyczyn,
leżących po stronie Wykonawcy bądź wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy
(§ 12 umowy) – w wysokości 10% wartości nettoniezrealizowanej części umowy określonej w §
1 umowy, bądź wartości danego zadania określonego w Formularzu cen jednostkowych – w
przypadku odstąpienia od pojedynczego zadania.”
Uzasadnienie:
- Mianem „opóźnienia” prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez
względu na przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z
powodu siły wyższej. Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, określa się natomiast w prawie mianem „zwłoki”. Zasadnym jest, aby
wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności;
- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być
odniesiona do tej wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy
rzeczywisty z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek
VAT, składający się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem;
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- Brak górnego limitu naliczania kary umownej może spowodować, że urośnie ona do rozmiarów
rażąco nieproporcjonalnych w stosunku do poniesionej przez Zamawiającego szkody, a w takim
wypadku nie będzie już spełniać roli surogatu odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się
Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia takiej możliwości zasadne jest
wprowadzenie limitu naliczania kary umownej do 10% wartości zamówionych towarów oraz
odpowiednio 500 zł. W przypadku poniesienia wyższej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych;
- Odstąpienie od umowy powinno być dopuszczalne tylko w stosunku do niezrealizowanej części
umowy lub niezrealizowanej części zadania, a kara umowna w takim wypadku powinna być
naliczana od tej niezrealizowanej części, w przeciwnym wypadku (np. w sytuacji znacznego
zrealizowania umowy) kara umowna mogłaby przekroczyć wartość niezrealizowanej części umowy
lub zadania, co byłoby krzywdzące dla Wykonawcy;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.
Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W razie
zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3 umowy,
wynoszącego co najmniej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo dokonać zastępczego zakupu
wyrobów medycznych i obciążyć Wykonawcę różnicą w cenie, zachowując prawo do naliczenia kar
mownych za okres zwłoki liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu.”
Uzasadnienie:
- Zasadność posługiwania się pojęciem „zwłoki” została wyjaśniona przy uwagach dotyczących § 9
ust. 3, do którego uprzejmie odsyłam;
- Wykonawca powinien odpowiadać jedynie za różnicę w cenie pomiędzy oferowanym przez siebie
wyrobem a ceną uiszczoną przez Zamawiającego. Wykonawca nie powinien odpowiadać za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego, gdyż nie wie, co może się na nią składać i czy ewentualne szkody
lub koszty wskazane przez Zamawiającego będą zasadne;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pytanie nr 4 dot. wzoru umowy
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 12 projektu umowy
w następującym brzmieniu: „Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę w niezrealizowanej
części bądź w zakresie poszczególnych zadań – w ich niezrealizowanej części - z zachowaniem
okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż 30 dni kalendarzowych
w przypadku nienależytego realizowania umowy przez Wykonawcę a w szczególności w przypadku:
a) co najmniej pięciokrotnego dostarczenia wyrobów ze zwłoką,
b) co najmniej pięciokrotnego dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak
oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie.”
Uzasadnienie:
- Odstąpienie od umowy oznacza, że umowę uważa się za niebyłą od samego początku, a strony
zobowiązane są zwrócić sobie to,
co wzajemnie świadczyły, bez względu na to, czy zrealizowano ją
w 1%, czy 99%. Dlatego też zasadnym jest przyjęcie, że odstąpienie będzie możliwe wyłącznie w
stosunku do jeszcze niezrealizowanej części umowy lub niezrealizowanych jeszcze części
poszczególnych zadań;
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- Odstąpienie od umowy lub zadań powinno być dopuszczalne
w przypadku pięciokrotnego popadnięcia w zwłokę przez Wykonawcę. Należy pamiętać, że
Zamawiającemu przysługują inne instrumenty służące dyscyplinowaniu Wykonawcy, takie jak kary
umowne lub wezwanie do działania zgodnego z umową;
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wykonawca nr 8
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem nieograniczonym na dostawę soczewek
wewnątrzgałkowych oraz akcesoriów okulistycznych dla I Kliniki Okulistyki SPSK-2 - sprawa:
ZP/220/93/17, niniejszym zwracamy się prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1.

Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę asferyczną implantowaną jednorazowym
zestawem implantacyjnym: jednorazowy injecotr + jednorazwowy kartridż ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną soczewkę.

Wykonawcy we własnym zakresie winni dokonać modyfikacji formularzy cen jednostkowych
w przypadku, gdy Zamawiający dopuścił proponowaną przez nich zmianę. Zaleca się aby przy
zmienionej pozycji zawrzeć informację, że dokonana zmiana została zaakceptowana przez
Zamawiającego na podstawie Wyjaśnienia nr 1 z dnia 29.11.2017 r. odpowiedzią na pytanie nr
……Wykonawcy nr …
Załącznik:
1. Zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 2
Wyjaśnienie nr 1 wraz ze zmianami zamieszczane jest na mniej j niż 15 dni przed terminem
składania ofert w związku z powyższym zamawiający przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.
Nowy termin składania ofert upływa dnia 15.12.2017 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017 r. o godz. 11:00
Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 PUM
w Szczecinie
Sprawę prowadzi: Wioletta Sybal
Tel. 91 4661088
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