
Zamość dnia 23 grudnia 2020 r.

DZP.3320.40.20

Dotyczy: Wyjaśnienia 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 i 2  ustawy z dnia
29 stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)
informuje,  że  wpłynęły  wnioski  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych
warunków  zamówienia  opracowanej  do  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę
narzędzi  i  akcesoriów okulistycznych dla Oddziału Okulistyki  Samodzielnego
Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana  Pawła  II. Poniżej
podajemy treść pytań i wyjaśnień:

Pytanie 1 dot. zadania 2
„Czy Zamawiający dopuści nóż jednostronnie ostrzony typu Slit 2,6 mm, zagięcie
45 st, matowy?”.
Wyjaśnienie: 
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 dot. zadania 4.
„Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  nr  4  dopuści  nóż  jednorazowy  typu  Crescent
w rozmiarze 2.0 mm?
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 3 dot. zadania 7.
„Czy  Zamawiający  dopuści  w  Zadaniu  nr  7  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, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 dot. zapisów 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?”
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Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie 5 dot. zapisów 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:
Nie.

Pytanie 6 dot. zapisów wzoru umowy.
„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt 1)
Wzoru umowy do 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy roboczy dzień
zwłoki.”
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7 dot. zapisów wzoru umowy.
„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 1 pkt 2)
Wzoru umowy do 0,1% wartości zareklamowanych towarów za każdy roboczy dzień
zwłoki.:
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8 dot. zapisów wzoru umowy.
„Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych opisanych w § 6 ust. 2 Wzoru
umowy do 5% wartości niezrealizowanej części umowy.”
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9 dot. zapisów wzoru umowy.
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru umowy i do Wzoru
umowy  2  następujących  zapisów:  „W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT
zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę  - cena netto pozostanie
niezmieniona”?”
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 dot. zapisów SIWZ
„Czy Zamawiający biorąc pod uwagę sytuację  epidemiologiczną w naszym kraju
oraz  rekomendacje  UZP  wyrazi  zgodę  na  składanie  ofert  również  w  formie
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elektronicznej opatrzonej  kwalifikowanym podpisem elektronicznym?”
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy SIWZ. Platforma Market Planet z której korzysta Zamawiający
nie posiada funkcji składania samych ofert w formie elektronicznej. 

Pytanie nr 11 dot. zadania 21
„Czy Zamawiający dopuści mikroimplant o długości 2,64mm?”
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12 dot. zapisów SIWZ
„W związku z obecnym stanem epidemii w Polsce oraz mając na uwadze poniższe
stanowisko  Urzędu  Zamówień  Publicznych  prosimy  o  dopuszczenie  możliwości
złożenia  oferty  w  formie  elektronicznej  opatrzonej   kwalifikowanym  podpisem
elektronicznym.”
„W  obecnej  sytuacji  zagrożenia  epidemicznego  Urząd  Zamówień  Publicznych
zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków
komunikacji  elektronicznej  również  w  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia
publicznego o wartości poniżej progów unijnych. 
Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką
korespondencję  występującą  w  postępowaniu,  w  tym  składanie  ofert,  wniosków
o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  oświadczeń,  a  także  dokumentów.
Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie,  o  którym mowa w art.  25a składane w postaci  elektronicznej
należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Pragniemy  również  zwrócić  Państwa  uwagę,  że  zastosowanie  komunikacji
elektronicznej możliwe jest  nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony
jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których
niewątpliwie  należy  obecna  sytuacja  zagrożenia  epidemicznego  -  przed  upływem
terminu  składania  ofert  do  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji  zamawiający  udostępnia  na  stronie  internetowej,  a  także  dokonuje
zmiany  ogłoszenia  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych.  Zmiana
sposobu  komunikacji  w  postępowaniu  powoduje,  iż  zamawiający  wydłuża
odpowiednio  termin  składania  ofert,  zapewniając  tym  samym  wykonawcom
dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji”
„Jednocześnie  informujemy,  że  w  związku  z  okresem  przedświątecznym  firmy
kurierskie dostarczają przesyłki z opóźnieniami.”
Wyjaśnienie:
Wiążące są zapisy SIWZ. Platforma Market Planet z której korzysta Zamawiający
nie posiada funkcji składania samych ofert w formie elektronicznej. 
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Pytanie nr 13 dot. zapisów SIWZ
W  przypadku  nie  wyrażenia  zgody  na  składanie  ofert  w  formie  elektronicznej
uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 11 stycznia 2021 roku
celem  starannego  przygotowania  ofert  oraz  uniknięcia  problemów  z  firmami
kurierskimi. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający przedłużył okres składania ofert do 08 stycznia 2020 r.

Pytanie nr 14 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  przyjęcie  §  3  ust.  2  umowy  w  następującym
brzmieniu:  „Wymienione  ceny  netto  nie  mogą  ulec  podwyższeniu  przez  okres
obowiązywania umowy. Podwyższenie cen jednostkowych netto w stosunku do oferty
upoważnia  Zamawiającego do rozwiązania  umowy ze  skutkiem natychmiastowym
bez  odszkodowania  na  rzecz Wykonawcy,  pod  warunkiem,  że  nie  wynika
ono  z  omyłki  po  stronie  Wykonawcy Obniżenie  cen  może  nastąpić  w  każdym
przypadku”?
Uzasadnienie:
-  Wykonawca  może  zagwarantować  jedynie  stałość  cen  netto,  nie  ma  bowiem
wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług składającej się na cenę
brutto;
- Za podwyższenie ceny może zostać uznana omyłka po stronie Wykonawcy, który
na skutek błędu, niedopatrzenia lub problemów z systemem komputerowym może
wystawić fakturę z wyższą ceną. W takiej sytuacji Zamawiający powinien wezwać
Wykonawcę  do  wystawienia  prawidłowej  faktury.  Rozwiązanie  umowy  w  takiej
sytuacji jest zbyt daleko posuniętym uprawnieniem.”
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie nr 15 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 6 ust. 1 umowy tak, aby kary umowne
były naliczane od wartości netto, a nie brutto?”
Uzasadnienie:
Zgodnie z art.  32 ustawy PZP,  to wartość netto określa wysokość zobowiązania
i to ona powinna być podstawą do naliczania kar umownych. 
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie nr 16 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  przyjęcie  §6  ust.  2  umowy  w  następującym
brzmieniu:  „W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  Stron
z  przyczyn  leżących po  stronie  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci  na  rzecz
Zamawiającego karę  umowną w wysokości  10%  wartości  netto  niezrealizowanej
części umowy.”?
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Uzasadnienie:
Kara umowna naliczana w przypadku odstąpienia od umowy powinna być oparta
o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałaby
zawsze tę samą wielkość, niezależnie od stopnia realizacji umowy.”
Wyjaśnienie:
Nie,  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  powyższe  zapisy.  Ulega  zmianie  zapis
§ 6 ust.  2 umowy.  Obowiązujący zapis to „  W przypadku odstąpienia od umowy
przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości łącznej
ceny brutto niezrealizowanej części umowy.”

Pytanie nr 17 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić z § 6 ust. 5 umowy zdanie drugie? 
Uzasadnienie:
Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie obowiązywania na terytorium RP stanu
epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności zaistniałych w związku
z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP.”
Wyjaśnienie:
Nie.  Zakaz  wynikający  z  ustawy  jest  oczywisty,  ale  nie  oznacza,  że  będzie
obowiązywał przez cały okres umowy.

Pytanie nr 18 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  przyjęcie  §  7  ust.  1  umowy  w  następującym
brzmieniu:  „Trzykrotne niewypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę  z jego
wyłącznej  winy,  to  znaczy nieterminowe 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
Zamawiającemu do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W niniejszej
sytuacji ma zastosowanie odpowiednio § 6 ust. 2.  Wypowiedzenie umowy wymaga
uprzedniego ostatecznego wezwania Wykonawcy do działania zgodnego z umową.
W sytuacji,  o  której  mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie wyłącznie z tytułu faktycznie zrealizowanej części Umowy.”?
Uzasadnienie:
W ocenie Wykonawcy wypowiedzenie umowy powinno być dopuszczalne tylko w 
wymienionych konkretnie (a nie przykładowo) istotnych powtarzających się i 
zawinionych przez niego uchybień, a nadto powinno zostać poprzedzone wezwaniem
go do działania zgodnego z umową.”
Wyjaśnienie:
Nie.
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Pytanie nr 19 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  przyjęcie  §7  ust.  5  umowy  zdanie  pierwsze
w następującym brzmieniu: „Wykonawca zobligowany jest do dokonania wymiany
wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad lub pisemnej odmowy
uznania  reklamacji  w  terminie  7  dni roboczych  od  daty  doręczenia
mu reklamowanego asortymentu.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania
reklamowanego towaru. 
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 9 ust. 3 pkt 3) umowy w następującym
brzmieniu:  „zmiany stawki podatku VAT  – aktualna jej  stawka będzie stosowana
automatycznie  od  dnia  wejście  w  życie  stosownych  przepisów  powszechnie
obowiązujących  bez  konieczności  zawierania  aneksu  do  umowy,  cena  netto
nie ulegnie zmianie”?
Uzasadnienie:
Jak już wskazano, strony nie mają wpływu na wysokość stawki VAT, w związku
z czym Wykonawca może zagwarantować jedynie stałość cen netto. Aktualna stawka
podatku od towarów i usług powinna być stosowana automatycznie bez konieczności
aneksowania umowy, bez względu na to, czy cena brutto wzrośnie, czy zmaleje.”
Wyjaśnienie: 
Nie.

Pytanie nr 21 dot. zapisów projektu umowy 
„Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  dodanie  w  §  9  umowy  kolejnego  ustępu
w  następującym  brzmieniu:  „6. Dopuszcza  się  zmianę  postanowień  umowy,
gdy wystąpi  istotne  ograniczenie  możliwości  wykonania  przedmiotu  umowy
lub niemożliwości wykonania przedmiotu umowy, z przyczyn powstałych w czasie
stanu  epidemii  w  rozumieniu  art.  Art.  2  pkt  22  Ustawy  o  zapobieganiu
oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób  zakaźnych  u  ludzi  z  dnia  5  grudnia  2008  r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239 z późn. zm.) ogłoszonego z powodu COVID-
19,  związanych  z  wprowadzeniem  nowych,  bardziej  restrykcyjnych  zakazów,
nakazów,  ograniczeń  w  aktach  normatywnych  w  stosunku  do  stanu  istniejącego
na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie
składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń dotyczących Zamawiającego/
Wykonawcy związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację
wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19
i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty
po stronie Wykonawcy,  na które Wykonawca nie  ma wpływu i  których Strony –
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nawet  w  chwili  obecnej  działając  z  należytą  starannością  –  nie  są  w  stanie
przewidzieć.”
Wyjaśnienie:
Nie.  Zasady  dopuszczalności  zmiany  umowy w  związku  z  COVID-19  wynikają
jasno z przepisów.

Pytanie nr 22 dot. zadania 1
„Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  1  dopuści  nóż  jednorazowy,  prosty,  szlifowany
na matowo 15 stopni, z konstrukcją uchwytu zabezpieczającą  przed przesunięciem?”
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23 dot. zadania 2
„Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści  nóż jednorazowy o kalibracji  2.65 mm,
podwójnie ostrzony (dwie fazy), zakrzywiony, szlifowany na matowo?”
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24 dot. zadania 3
„Czy Zamawiający w Zadaniu 3  dopuści nóż jednorazowy, trapezoidalny, z dwoma
znacznikami 1.5 mm – 1.7 mm, zakrzywiony, szlifowany na matowo?”
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. zadania 3
„Czy Zamawiający w Zadaniu 3  dopuści nóż jednorazowy, trapezoidalny, z dwoma
znacznikami 1.7 mm – 2.00 mm, zakrzywiony,szlifowany na matowo?”
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie nr 26 dot. zadania 4
Czy Zamawiający w Zadaniu 4  dopuści  nóż jednorazowego użytku typu Crescent,
jednostronnie ostrzony, odgięty w rozmiarze 2,00mm?
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27 dot. zadania 7
„Czy  Zamawiający  w  Zadaniu  7   dopuści  Pierścień  dotorebkowy-  wykonany
z  transparentnego,  bezbarwnego  PMMA,  napinający,  jednorazowego  użytku,
załadowany  w  injektor.  W  rozmiarze   12  mm  do  torby  o  średnicy  10-12mm
z możliwością wszczepu w obu kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem.”
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
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Pytanie nr 28 dot. zadania 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, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. zadania 3
„Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej:
Nóż jednorazowy, trapezoidalny 1,2 mm, zakrzywiony pod kątem 30 stopni?”
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie nr 30 dot. zadania 4
Czy zamawiający dopuści również nóż ostrzony od góry?
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie nr 31 dot. zadania 2.
Czy  w  Zadaniu  nr  2  Zamawiający  dopuści  noże  SLIT  jednostronnie  ostrzone,
przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?
Wyjaśnienie:
Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 dot. zadania 6.
„Czy w Zadaniu 6 Zamawiający dopuści produkt w 100 % równoważny tj.: Pierścień
do  mechanicznego  rozszerzania  źrenicy  w  trakcie  operacji  okulistycznych
wszczepiany  injectorem  jednorazowym.  Wykonany  z  polypropylenu,  w  kształcie
kwadratu, w rogach zamiast pętli kieszonki na tęczówkę - górna i dolna, w każdym
rogu po dwa otwory do mocowania pierścienia ?
W komplecie  injektor  jednorazowego  użytku  do  wszczepiania  i  usuwania  ringu
z jednego portu operacyjnego.”
Wyjaśnienie:
Nie.
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