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 Zamość, dnia  29 marca 2018 r. 

 

 

AG.ZP.3320.16.           .18  

  

dotyczy: wyjaśnienie treści SIWZ. 

                 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w 

Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły pytania 

dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do przetargu 

nieograniczonego na dostawę materiałów i sprzętu medycznego dla Oddziału 

Okulistycznego.  

Poniżej podajemy ich treść i wyjaśnienia: 

 

Pytanie dot. zadania nr 10: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 10 soczewkę wewnątrzgałkową sferyczną, 

bezaberacyjną, akrylową, hydrofilną, jednoczęściową o następujących parametrach: 

materiał: kopolimer, 

średnica optyczna – 6 mm, 

zakres mocy: 0D do 10.0D co 1 D, 10.0D do 30.0D co 0.5D, 

średnica całkowita: 11 mm od 0.0D do 15.0D, 10.7 mm od 15.5D do 22.0D, 10.5 mm od 

22.5D do 30.0D, 

kształt: cztery hapteny, ostra tylna krawędź na pełnym obwodzie 360˚ części optycznej, < 

5 µM. Znacznik położenia soczewki na części optycznej, 

uwodnienie: 26%, 

indeks refrakcji: 1,46, 

angulacja: 0˚, 

z filtrem UV, z funkcją anti-glare, implantacja za pomocą injectora i kardriża dołączonego 

do soczewki przez cięcie < 2.2 mm.  

Wyjaśnienie:   
Nie. 

 

Pytanie dot. zadania nr 26: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 błękit trypanu o stężeniu 0.05% w 

ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml ? 

Wyjaśnienie: 

Tak.  

 

Pytanie dot. zadania nr 1: 

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:  

Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym  z ostrzem prostym skośno-ściętym pod kątem 15 

stopni ?   

Wyjaśnienie: 

Tak. 
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Pytanie dot. zadania nr 3: 

Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej: 

Sterylny nóż z uchwytem trzonkowym, trapezoidalny, z ostrzem odgiętym do cięcia w 

czystej rogówce, jednostronnie ostrzony, posiada powierzchnię antyodblaskową. 

Szerokość 1,6 – 1,8 mm. Ostrze posiada dwa znaczniki. Jeden na szerokości 1,6 mm, a 

drugi na szerokości 1,8 mm ? 

Wyjaśnienie:   

Tak.  

 

Pytanie dot. zadania nr 10 – „Soczewki zwijalne”: 

Zwracam się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 10 soczewkę 

wewnątrzgałkową zwijalną o następujących parametrach: 

Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, hydrofilna, asferyczna, 

z jednorazowym zestawem do implantacji; średnica optyczna 6,0 mm; długość całkowita 

12,5 mm; stopień uwodnienia 26%; angulacja haptenów 0°; dioptraż od -10.0 D do +40.0 

D (od 6.0 do 30.0 D co 0.5 D). Implantacja przez cięcie 2,2 mm. Dwie części haptyczne 

typu Closed Loop, w każdym pojedynczy otwór, umożliwiający w razie potrzeby 

podszycie soczewki. Podwójne ostre krawędzie 360° zapobiegające migracji komórek. 

Indeks refrakcji 1,457, stała A dla biometrii ultradźwiękowej 118,0 (jednakowa dla 

wszystkich dioptraży). Kąt zwilżania materiału soczewki 52 stopnie. Liczba Abbego 58. 

Filtr UV: benzofenon. Moduł Younga 30 N/mm
2
. Jednorazowy system do implantacji 

składający się z injectora typu „push” wraz z kartridżem – zapakowane razem z 

soczewką; kartridż typu „motylkowego”. Ścięcie końcówki kartridża 37 stopni. Soczewka 

sterylizowana parowo, system implantacyjny sterylizowany tlenkiem etylenu. 

Kompatybilna z laserem Nd: YAG. 

Wyjaśnienie: 

Nie.  

 

Pytanie dot. zadania nr 10 – „Soczewki zwijalne”: 

Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wielkości „banku soczewek” w Zadaniu nr 10 z 200 

do 100 sztuk soczewek. Z uwagi na fakt, iż przedmiot zamówienia stosowany jest w 

planowanych zabiegach okulistycznych, a uzupełnienie depozytu odbywać się będzie w 

terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia zapotrzebowania, proponowana ilość w pełni 

zabezpieczy potrzeby Zamawiającego. 

W przypadku wyrażenia zgody na powyższą prośbę, uprzejmie proszę o ponowne 

określenie wymaganego asortymentu w ramach „banku” (dioptrie / ilość sztuk, § 2 ust. 1 

Wzoru umowy). 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie  dot. Wzoru umowy nr 1 (dot. zadań nr 10 i nr 11), § 1 ust. 4: 

Zwracam się z prośbą o wskazanie przez Zamawiającego w SIWZ lub we Wzorze 

umowy, jaka jest minimalna gwarantowana wielkość zamówienia, która zostanie 

zrealizowana na podstawie zawartej umowy. Brak wskazania minimalnego zakresu 

zamówienia, który zostanie przez Zamawiającego udzielony powoduje, że opis 

przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a 

Wykonawca nie może w prawidłowy sposób dokonać kalkulacji ceny oferty, bez 

narażania się na ewentualne straty. 

W doktrynie od wielu lat wskazuje się, o czym świadczą wyroki przykładowo: sygn. akt 
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UZP/ZO/0-79/05 z dnia 25 stycznia 2005 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08 z dnia 4 grudnia 

2008 r., syg. akt KIO/UZP 22/07 z dnia 11.01.2008 r., sygn. akt KIO/UZP 458/09, 

KIO/UZP 460/09 w dnia 24 kwietnia 2009 r. i inne, iż Zamawiający zobowiązany jest 

opisać przedmiot zamówienia z podaniem jego ilości, nawet kiedy zapotrzebowanie jest 

trudno przewidywalne. Tym samym, Zamawiający nie może kształtować zakresu 

zamówienia już po jego udzieleniu, a niedopuszczalną praktyką jest określenie przez 

Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania chociażby 

minimalnej ilości czy wartości, która na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” 

i „wzór umowy nr 2”. Zmianie ulegają: 

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji 

umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do 

realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to 

wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy”; 

-  treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień 

realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo 

do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż 

to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 3 ust. 1 umowy”. 

 

Pytanie dot. Wzoru umowy nr 1 (dot. zadań nr 10 i nr 11), § 12 ust. 3 pkt 3): 

Zwracam się z prośbą o zmianę treści § 12 ust. 3 pkt 3) na następującą: 

„3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega cena brutto przy zachowaniu 

ceny netto”. 

Pragnę zwrócić uwagę Zamawiającego, iż podatek VAT nie jest zyskiem Wykonawcy, ale 

obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz budżetu państwa. Zwiększenie stawki 

podatku VAT, przy zapisach umownych wprowadzonych przez Zamawiającego, skutkuje 

dla Wykonawcy koniecznością zmniejszenia ceny netto przedmiotu umowy, przy 

jednoczesnym obowiązku odprowadzenia do budżetu większej kwoty podatku. Natomiast 

przy zmniejszeniu stawki podatku VAT, za dostarczony przedmiot umowy Zamawiający 

zapłaci kwotę większą, niż mógłby to zrobić przy wprowadzeniu proponowanej przez nas 

zmiany (niższa stawka podatku VAT = mniejsza kwota brutto). 

W obecnym stanie prawnym Wykonawca nie jest w stanie należycie skalkulować ryzyka 

związanego ze zmianą stawki podatku VAT, a tym samym dokonać rzetelnie wyceny 

oferty. W związku z powyższym wnoszę jak we wstępie. 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 – integralnej części SIWZ. 
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Pytanie dot. zadania 1: 

Czy Zamawiający dopuści nóż  do portu bocznego, zagięty typ Sideport  MVR 1,2 mm ?  

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 3: 

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit posiadający jeden znacznik ?  

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 3: 

Czy Zamawiający dopuści nóż typu Slit 1,8 mm posiadający jeden znacznik, zagięty 45 

st?   

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 20: 

Czy Zamawiający dopuści zestaw nie zawierający w swoim składzie szkła 

powiększającego ?  

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 20: 

Ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych  przez 

producenta czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu realizacji pierwszej 

dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy ?  

Wyjaśnienie: 

Nie.  

 

Pytanie dot. zadania 24: 

Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o lepkości 30 000 mPas, masie 

cząsteczkowej 1,1 – 2,0 mln Daltonów, pH: 6,8 – 7,4 ?  

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy za dni w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni robocze definiowane jako 

dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? 

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 wzoru umowy nr 1 i § 2 ust. 1 wzoru umowy nr 2. 

  

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku 

przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do 

kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen 

i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia 

umowy przekroczy 3%? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ. 
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Pytanie dot. wzoru umowy: 

Do §1 ust. 2 – w związku z tym, iż sprzedaż asortymentu w ilościach innych niż 

wyszczególnione w SIWZ, po zawarciu umowy przetargowej nie jest możliwe ze 

względu na zapis art. 140 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o wykreślenie z 

projektu umowy treści §1 ust. 2 lub wprowadzenie zapisu określającego minimalny i 

maksymalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (np. ± 20%)? 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” 

i „wzór umowy nr 2”. Zmianie ulegają: 

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji 

umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do 

realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to 

wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy”; 

-  treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień 

realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo 

do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż 

to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 3 ust. 1 umowy”. 

 

Pytanie  dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ:  
Czy Zamawiający wymaga soczewki o poziomie  addycji do bliży  + 2,5D i +3,0D? 

Wyjaśnienie: 

Addycja +2,5D. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55  ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12 w Rozdziale I SIWZ: 
Czy Zamawiający dopuści różną stałą A sugerowaną jako optymalną do soczewek 

zależnie od poziomu addycji do bliży? 

Wyjaśnienie: 

Nie dotyczy.  

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 13 w Rozdziale I SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55  ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 
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Pytanie  dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 15 w Rozdziale I SIWZ: 
Czy Zamawiający wymaga współczynnika refrakcji równego 1,55 ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 15 w Rozdziale I SIWZ:  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozszerzonego zakresu mocy o dioptraż 

cylindryczny + 1,0 D. 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 23 w Rozdziale I SIWZ:  
Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64mm?  

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12, 13 i 15 w  Rozdziale I 

SIWZ:  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści, w przypadku złożenia 

oferty na zadanie 12, 13 i 15 przez jednego wykonawcę, możliwość zaoferowania 1 

indżektora wielorazowego (zamiast 3 sztuk), który jest kompatybilny do wszczepu 

soczewek określonych w zadaniu nr 12, 13 i 15?  

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. opisu przedmiotu zamówienia dla Zadania 12, 13 i 15 w  Rozdziale I 

SIWZ:  

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający w zadaniu 12, 13 i 15 wymaga 

soczewek o ukątowaniu części haptycznych (angulacji) 0 stopni. 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zapisów SIWZ i wzoru umowy nr 2 w zakresie zadania nr 13:  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy soczewek z zadania nr 

13 do 3 tygodni od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedającego ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

  

Pytanie dot. zapisów SIWZ:  
W związku z poniższym zapisem SIWZ uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy 

Zamawiający wymaga złożenia próbek wraz z ofertą. 

„Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą podawane nazwy 

(firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i warunków 

płatności oraz informacje o złożonych próbkach” 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Cytowany powyżej zapis 

otrzymuje brzmienie: „Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert będą 
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podawane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i 

warunków płatności.” 

  

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 3 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do 

realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to 

wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy, jednakże w 

każdym przypadku zobowiązuje się zrealizować umowę w przynajmniej 80% jej 

wartości. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową, z zastrzeżeniem zdania 

poprzedniego.” 

Uzasadnienie:  

Kupujący powinien wskazać pewną minimalną ilość wyrobów, które zamówi bez 

względu na okoliczności. Obniżenie poziomu zamówień o 20%, czyli realizacja umowy 

w przynajmniej 80% jej wartości, umożliwia Sprzedającemu rzetelną ocenę ryzyka i 

racjonalne skonstruowanie oferty korzystnej dla obu stron. W przeciwnym wypadku 

Sprzedający miałby problem z ocenę opłacalności całego przedsięwzięcia; 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 2”. 

Zmianie ulega treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: 

„3.Stopień realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony 

jest od potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie 

prawo do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym 

zakresie niż to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej 

umowy. Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia 

mniejszej ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie 

oświadczają, że ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 

20% ceny brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy”. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 9 zdanie pierwsze projektu umowy w 

następującym brzmieniu: „W przypadku, gdy Sprzedający popadnie w zwłokę z dostawą 

wyrobu będącego przedmiotem umowy dłuższą niż 3 dni robocze bądź też nie 

zaproponuje dostarczania zamiennika (odpowiednika) wyrobu w sytuacji, o której mowa 

w ust. 1 lub ust. 2 w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji o niej, Kupujący 

będzie miał prawo dokonać zakupu wyrobu/ zamiennika u innego Wykonawcy.” 

Uzasadnienie: 

- Zakup interwencyjny powinien być dopuszczalny w przypadku zwłoki Sprzedającego, a 

więc takiej nieterminowej dostawy, za którą ponosi on wyłączną odpowiedzialność; 

- Umowa powinna dawać Sprzedającemu pewien minimalny termin na rozeznanie się w 

sytuacji rynkowej oraz zawiadomienie Kupującego o niej, powinien być on nie krótszy 

niż 5 dni roboczych; 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
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„Wymienione ceny netto nie mogą ulec podwyższeniu przez okres obowiązywania 

umowy. Obniżenie cen netto może nastąpić w każdym przypadku.” 

Uzasadnienie: 

Proszę o sprecyzowanie, że Sprzedający może więc zagwarantować stałość cen netto. 

Zgodnie z art. 32 ustawy PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania. Ponadto 

strony umowy nie mają żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i 

usług, którego Sprzedający jest jedynie płatnikiem.  

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2  (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym 

brzmieniu: „1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego karę umowną:  

1) w przypadku niedotrzymania terminu wykonania dostawy przedmiotu umowy albo 

poszczególnych jego części w wysokości 0,2% wartości netto opóźnionej dostawy za 

każdy roboczy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 5% wartości netto dostawy;  

2) w przypadku oczekiwania przez Kupującego na wymianę towaru wadliwego na 

zgodny z zamówieniem i wolny od wad ponad termin określony umową – w wysokości 

0,2% wartości netto zareklamowanych towarów za każdy dzień roboczy zwłoki, ale nie 

więcej niż 5% wartości netto tych towarów.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedającego lub Kupującego z przyczyn 

leżących po stronie Sprzedającego zapłaci on Kupującemu karę umowną w wysokości 

5% wartości netto niezrealizowanej części umowy.” 

Uzasadnienie: 

- W opinii Sprzedającego, kara umowna powinna być naliczana od wartości netto 

zobowiązania, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia to wartość netto, a nie brutto, 

stanowi dla Sprzedającego rzeczywisty ekwiwalent jego świadczenia; to kwota netto a nie 

brutto stanowi wartość zamówienia (art. 32 PZP); 

- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do 

rozmiarów nieproporcjonalnie przewyższających wartość poniesionej przez Kupującego 

szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już pełniła funkcji 

odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Kupującego kosztem Sprzedającego. 

Celem uniknięcia powyższego zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar 

umownych na poziomie 5%. W razie uzasadnionej potrzeby, Kupujący i tak może 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych; 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 1 zdanie pierwsze projektu umowy w 

następującym brzmieniu: „Trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez 

Sprzedającego z jego wyłącznej winy, to znaczy realizowane ze zwłoką lub niezgodne z 

zamówieniem pod względem jakości, asortymentu bądź ilości realizowanie dostaw, a 

także inne istotne, powtarzające się uchybienia w trakcie realizacji umowy, dają podstawę 

Kupującemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.” 

Uzasadnienie: 

Zasadą jest, że umowa zawarta na skutek zamówienia publicznego powinna zostać 

zrealizowana w umówionym okresie, jej wcześniejsze rozwiązanie powinno być 

dopuszczalne w przypadku konkretnych, istotnych, powtarzających się uchybień 

powstałych z winy Sprzedającego, a nie wymienionych jedynie przykładowo. Ponadto 
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Sprzedający może odpowiadać jedynie za zwłokę w dostawie, a więc opóźnienie 

powstałe z jego wyłącznej winy, a nie każdą nieterminową dostawę, która może wynikać  

np. z działania osób trzecich lub siły wyższej; 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 5 zdanie pierwsze projektu umowy w 

następującym brzmieniu: „Sprzedający zobligowany jest do dokonania wymiany 

wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub też pisemnej odmowy 

uznania reklamacji w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia mu 

reklamowanych wyrobów.” 

Uzasadnienie: 

Sprzedający nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania 

reklamowanych towarów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od 

daty dostarczenia mu reklamowanych towarów. Sprzedający uważa, że dostarczenie mu 

reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Kupującego; 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 3 pkt 3) projektu umowy w następującym 

brzmieniu: „w przypadku zmiany stawki podatku VAT – w takiej sytuacji nowa stawka 

będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów 

powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania aneksu do umowy.” 

Uzasadnienie: 

Jak już wskazano, ekonomiczne znaczenie dla Sprzedającego ma wartość netto, podatek 

od towarów i usług jest jedynie daniną publiczną. Nowa stawka powinna być stosowana 

automatycznie od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów, zarówno jeśli będzie 

niższa od poprzedniej, lub też wyższa. Obecne rozwiązanie stawia Kupującego w 

uprzywilejowanej pozycji, co kłóci się z zasadą równości stron; 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Zwracam się z prośbą o wykreślenie § 10. 

Uzasadnienie: 

Umowa o zamówienie publiczne powinna gwarantować stabilność stosunku 

zobowiązaniowego. Sprzedający nie ma żadnego wpływu na kondycję finansową 

Kupującego, poza tym „brak środków finansowych” jest pojęciem nieostrym i 

uznaniowym, Kupujący będzie mógł się powołać na tę okoliczność w dowolnej chwili, a 

Sprzedający nie będzie miał możliwości jej weryfikacji. Skoro Kupujący decyduje się 

zawrzeć niniejszą umowę, to znaczy, że zamówi określoną ilość wyrobów i dokona za nie 

zapłaty; 
Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy nr 2 (załącznik nr 5): 
Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności do 30 dni. 

Wyjaśnienie: 
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Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

Pytanie dot. zadania 21: 
Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą okulistyczną wykonaną z hydrofobowej 

włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m
2
, wyposażoną we wzmocnienie 

wysokochłonne o gramaturze 80 g/m
2
, pozostałe parametry zgodne z SIWZ ? 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 20: 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego by wyraził zgodę na zaoferowanie zestawu 

jednorazowego do iniekcji doszklistkowych bez szkła powiększającego w składzie. 

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. 

Wyjaśnienie:  
Zgoda.  

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający może zagwarantować  realizację przedmiotu umowy na poziomie nie 

mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie ? 

Wyjaśnienie: 

Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wprowadza 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części „wzór umowy nr 1” 

i „wzór umowy nr 2”. Zmianie ulegają: 

- treść § 1 ust. 4 wzoru umowy nr 1, która otrzymuje brzmienie: „4.Stopień realizacji 

umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od potrzeb 

wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo do 

realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż to 

wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1 umowy”; 

-  treść § 1 ust. 3 wzoru umowy nr 2, która otrzymuje brzmienie: „3.Stopień 

realizacji umowy w ramach poszczególnych asortymentów uzależniony jest od 

potrzeb wynikających z działalności Kupującego. Kupujący zastrzega sobie prawo 

do realizacji poszczególnych asortymentów w mniejszym lub większym zakresie niż 

to wynika z ilości określonych w umowie lub załączniku do niniejszej umowy. 

Sprzedającemu nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zamówienia mniejszej 

ilości asortymentu niż określona niniejszą umową. Strony zgodnie oświadczają, że 

ewentualne zmniejszenie stopnia realizacji umowy nie przekroczy 20% ceny brutto 

określonej w § 3 ust. 1 umowy”. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie wymaganego terminu płatności do 30 dni ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

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 ? 

Wyjaśnienie: 
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Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ. 

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych  opisanych w § 6 ust. 1 pkt. 1 Wzoru 

umowy nr 2 do 0,1% wartości brutto wyrobów będących przedmiotem „banku” za każdy 

roboczy dzień zwłoki. 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie: 

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych  opisanych w § 6 ust. 1 pkt. 2 Wzoru 

umowy nr 2 do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień zwłoki. 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy nr 2 (§ 9 ust. 3 pkt. 

3) modyfikacji, zgodnie z którą  w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie 

ulegnie cena brutto uwzględniająca nową stawkę  - cena netto pozostanie niezmieniona ? 

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 2 – integralnej części SIWZ. 

 

Pytanie dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający wyrazi 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.  

Wyjaśnienie: 

Wiążąca jest treść wzoru umowy nr 1 i nr 2 – integralnych części SIWZ. 

 

Pytanie dot. zadania 6: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 dotorebkowy pierścień napinający  fabrycznie 

załadowany do jednorazowego iniektora, występujący w jednym rozmiarze wynoszącym 

w stanie sprężonym  11 mm i w stanie rozprężonym 12,45 mm ? 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 12: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 12 soczewkę wieloogniskową jednoczęściową, 

zwijalną, sferyczną, aktywnie dyfrakcyjną, bez apodyzowanej optyki, materiał – akryl 

hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnia hydrofobową, długość całkowita 11 

mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja 0˚, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, 

dodatek do bliży +3,75D, posiadającą filtr UV, bez filtra światła niebieskiego, stała A 

jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm za pomocą 

jednorazowego zestawu do implantacji ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 
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Pytanie dot. zadania 13: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 soczewkę wieloogniskową (trójogniskową) 

jednoczęściową, zwijalną, sferyczną, aktywnie dyfrakcyjną na całej średnicy optycznej, 

addycja do odległości pośrednich +1,5D, addycja do bliży +3,0D, materiał – akryl 

hydrofilny o stopniu uwodnienia 25% z powierzchnia hydrofobową, długość całkowita 11 

mm, średnica optyczna 6 mm, angulacja 0˚, zakres mocy od 0D do +32D co 0,5D, 

posiadającą filtr UV oraz filtr światła fioletowego, stała A jednakowa dla wszystkich 

soczewek, implantacja przez cięcie 1,8 mm za pomocą jednorazowego zestawu do 

implantacji ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 24: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 preparat wiskoelastyczny o pH 6,8 – 7,6 ? 

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 20: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 20 zestaw jednorazowy do iniekcji doszklistkowych 

w składzie: 

- Obłożenie na stolik – 75 x 90 cm – 1 szt. 

- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko – 10 x 10 cm i przylepcem 

naciętym – 1 szt. 

- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt. 

- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5 – 4 mm – 1 szt. 

- Pałeczki absorpcyjne („papierosy”) – 2 szt. 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 24: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 24 preparat wiskoelastyczny: sól sodową  

hialuroniatu 1,4%, lepkość 40 000 – 70 000 mPas, masa cząsteczkowa 1,1 – 2,6 mDa, pH 

6,0 – 8,0, pozostałe wymagania bez zmian ? 

Wyjaśnienie: 

Nie.  

 

Pytanie dot. zadania 24: 

Czy Zamawiający dopuszcza preparat wiskoelastyczny o obj. ampułkostrzykawki 1,1 ml, 

o masie  cząsteczkowej ok. 3 MDa. Reszta zgodna z SIWZ. Pozwoli to zamawiającemu 

na optymalizację kosztów. 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza nóż jednorazowy, o kalibracji 2,4 mm, jedna faza. Reszta 

zgodna z SIWZ. Nóż spełnia parametry jakościowe, pozwoli to na złożenie większej 

ilości konkurencyjnych ofert. 

Wyjaśnienie: 

Nie. 
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Pytanie dot. zadania 2: 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny w zadaniu 2 nóż jednorazowy, o kalibracji 

2,4 mm, zakrzywiony, matowy, typu Slit clear cornea, z obustronnie ostrzoną  krawędzią 

tnącą, ostrzony metodą polerowania elektrochemicznego ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 10: 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu 10 soczewki zwijalne o 

następującej charakterystyce: jednoczęściowe, 2 haptyki typu C o szerokim kącie 

styczności z torebką, soczewki (63,70 stopnia dla każdej części haptycznej dla torebki o 

średnicy 10 mm), materiał: akryl hydrofilny (kopolimer HEMA/EOEMA) o uwodnieniu 

25%, kompatybilne z laserem Nd:YAG, część haptyczna = 13.0 mm, część optyczna = 6.0 

mm, zakres mocy optycznej = 0.0D do +35.0D (w tym od +10.0D do +30.0D dostępne co 

0.5D), aplikowanie soczewki injectorem, odpowiednia ilość kartridżów do zwijania 

soczewek  oraz injectorów jednorazowych – 2 500 sztuk, stała A jednakowa dla 

wszystkich soczewek, implantacja przez cięcie = 1.8-2.2 mm, prostokątna krawędź na 

całym obwodzie (ochrona przed PCO), asferyczna optyka, filtr UV i żółty filtr światła 

fioletowego ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 10: 

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne w zadaniu 10 soczewki zwijalne o 

następującej charakterystyce: jednoczęściowe, 2 haptyki typu C (każdy z wewnętrzną 

podłużną szczeliną), materiał: akryl hydrofilny o uwodnieniu 25%, kompatybilne z 

laserem Nd:YAG, część haptyczna = 13.0 mm, część optyczna = 6.0 mm, zakres mocy 

optycznej = 0.0D do +30.0D (w tym od +10.0D do +30.0D dostępne co 0.5D), 

aplikowanie soczewki injectorem, odpowiednia ilość kartridżów do zwijania soczewek  

oraz injectorów jednorazowych – 2 500 sztuk (iniektor i kartridż pakowany w jednym 

pudełku z soczewką), stała A jednakowa dla wszystkich soczewek, implantacja przez 

cięcie = 2,2 mm (do +25.00D), = 2,8 mm (powyżej + 25.00D), prostokątna krawędź na 

całym obwodzie (ochrona przed PCO), asferyczna optyka, filtr UV ? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 25: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści jako równoważny preparat  wiskoelastyczny 

kombinowany: kohezyjny + dyspersyjny zawierający: 

Część kohezyjna: ampułkostrzykawka soli sodowej hialuronatu o stężeniu 1,5% (o 

objętości 1 ml); część dyspersyjna: ampułkostrzykawka zawierająca mieszaninę  2% soli 

sodowej hialuronatu i 2% siarczanu chondroityny  (o objętości 1 ml). 

Każda ampułkostrzykawka zapakowana w oddzielne jałowe opakowanie jednostkowe. 

Minimalne opakowanie handlowe zawiera 10 zestawów wiskoelastyków (to jest dziesięć 

jałowych opakowań jednostkowych mieszaniny soli sodowej hialuroniatu i 10 jałowych 

opakowań jednostkowych mieszaniny soli sodowej hialuroniatu i siarczanu 

chondroityny)? 

Wyjaśnienie: 

Nie. 
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Pytanie dot. zadania 25: 

Czy Zamawiający w zadaniu nr 25 dopuści jako równoważny preparat  wiskoelastyczny 

dyspersyjny zawierający: 

Ampułkostrzykawka zawierająca 1 ml mieszaniny 2% soli sodowej hialuroniatu i 2% 

siarczanu chondroityny, temperatura przechowywania od +2 do +25 st. C, kołnierz 

strzykawki z żółtą nakładką ułatwiającą identyfikację wiskoelastyku ?   

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 26: 

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 26 barwnik błękit trypanu o stężeniu 0,6 mg/ml, 

w fiolkach zawierających 1 ml barwnika. Minimalne opakowanie handlowe zawiera 5 

sterylnych opakowań jednostkowych (fiolek z barwnikiem)  ?   

Wyjaśnienie: 

Tak. 

 

Pytanie dot. zadania 5: 

Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści produkt w 100% równoważny tj.: Pierścień do 

mechanicznego rozszerzania źrenicy w trakcie operacji okulistycznych wszczepiany 

injectorem jednorazowym. Wykonany z polipropylenu, w kształcie kwadratu, w rogach 

zamiast pętli kieszonki na tęczówkę – górna i dolna, w każdym rogu po dwa otwory do 

mocowania pierścienia. W komplecie injector jednorazowego użytku do wszczepiania i 

usuwania ringu z jednego portu operacyjnego.   

Wyjaśnienie: 

Nie. 

 

Pytanie dot. zadania 24: 

Czy w zadaniu nr 24 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości 200.000 mPas, 

masie cząsteczkowej 3 ml Da i os molarności 300-350 Osm/kg i objętości 1,1 ml ?   

Wyjaśnienie: 

Nie. 
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