
 

 

 

 

 

Lokalizacje:              71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4                      70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11 

                                 Centrala: 91 813 90 00                                  Centrala: 91 442 72  00, 91 442 72 13 

                                 Fax.        91 813 90 09                                  Fax.        91 462 04 94                                                                                                 

 

 
 

 

71 – 455  Szczecin, ul. Arkońska 4 
Strona internetowa: www.spwsz.szczecin.pl 

NIP 851-25-37-954   REGON: 000290274 
PEKAO S.A.   57 1240 6292 1111 0010 7358 3739 

  
  

ZETOM-CERT 

ISO 9001 

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 
EP/220/6/2018/1                                                               13.02.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE ZMIANA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/6/2018 pn.: Dostawa soczewek 

               wewnątrzgałkowych i jałowych, jednorazowych zapakowanych zestawów, materiałów  
               i akcesoriów do operacji zaćmy, jaskry i przeszczepu rogówki dla SPWSZ w Szczecinie  
 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579, dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania 
do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 

ZESTAW 1 
Pytanie nr 1 

Czy w Zadaniu nr 2 i 3 Zamawiający dopuści jednorazowy system implantacyjny do soczewki ( jednorazowy 

injector + jednorazowy kartridż) zapakowany sterylnie, oddzielnie poza soczewką ?  

Odpowiedź: 

 TAK, Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie nr 2 

Czy w Zadaniu nr 8 poz.2 Zamawiający dopuści nóż SLIT o kalibracji 2,65 mm? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuszcza.  

ZESTAW 2 

Pytanie nr  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: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 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: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  
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Pytanie nr 3 

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: 

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonych w 
niniejszej Umowie” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 4 

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

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 5 

Dotyczy § 3 (Zadania nr 2 i 3) Projektu Umowy: 

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Projektu Umowy w § 3 dodatkowych zapisów dotyczących depozytu 
soczewek: 

1. „Zamawiający zobowiązuje się po upływie obowiązywania umowy zwrócić Wykonawcy niewykorzystane 
materiały i soczewki w stanie nienaruszonym”. 

2.  „W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy 
przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru i  wystawienia Zamawiającemu faktury na uszkodzony 

asortyment.” 

3. „Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o najkrótszej 
dacie ważności w ramach danego asortymentu.” 

5. „Dwa razy w roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów 
powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie 

przed datą jej przeprowadzenia.” 

6. „Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają 
Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.” 

7. „Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do 
wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt 

uzupełniony do stanu wyjściowego.” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr  6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 4, ust. 5 Projektu Umowy: 
W przypadku rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  

umowną w wysokości 5% wartości umowy na dane zadanie? 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową  tylnokomorową zwijalną, jednoczęściową, 

hydrofilną, asferyczną o angulacji 9˚, bez powłoki hydrofobowej, posiadającą podwójnie kwadratową krawędź 
na całym obwodzie (360°), wszczepianą za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego pakowanego 

oddzielnie, złożonego z injectora i cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector), do implantacji przez 
cięcie 2,2 mm? 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie dopuszcza.  
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Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 3 dopuści soczewkę wewnątrzgałkową tylnokomorową zwijalną, akrylową 

jednoczęściową, hydrofilną, asferyczną o angulacji 9˚, posiadającą podwójnie kwadratową krawędź na całym 
obwodzie (360°)wszczepianą za pomocą jednorazowego zestawu implantacyjnego pakowanego oddzielnie, 

złożonego z injectora i cartridga (cartridge nie jest wbudowany w injector) do implantacji przez cięcie 2,2 mm? 
Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.  
 

ZESTAW 3 

Pytanie 1, dot. zadania nr 4: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie retraktorów tęczówkowych z pierścieniem trzymającym, wykonanych z 

poliamidu, z silikonowymi przesuwanymi zatyczkami, jednorazowego użytku, umożliwiające uzyskanie większego 
otworu źrenicznego? 

Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuszcza.  
 

Pytanie 2, dot. zadania nr 6: 
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 6 zamiast obłożenia pacjenta o rozmiarze 102 cm x 122 cm , obłożenie 

pacjenta o rozmiarze 100 cm x 120 cm? 
Odpowiedź: 

TAK, Zamawiający dopuszcza.  

 
Pytanie 3, dot. zadania nr 6, poz. 3 i 4: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie zapotrzebowania z uwzględnieniem pełnych opakowań. 
Wykonawca oferuje asortyment w opakowaniach zawierających 6 sztuk, dlatego zwracamy się z prośbą jak na 

wstępie. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga dla zadania nr 6, poz. 3 i 4 ilości wskazane w załączniku nr 1 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 

Pytanie 4: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku 
zamówień typu „cito”, dostawy następować będą w ciągu 48 godzin roboczych od momentu otrzymania i 
potwierdzenia faksem lub drogą elektroniczną zamówienia (za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy) – bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu.” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 5: 

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 1 ust. 11 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zobowiązany jest jednak w każdym przypadku zamówić wyroby o wartości 
minimum 80% wartości umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej 
realizację.” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 6: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Ustala się karę 
umowną za nieterminową realizację zamówienia w wysokości: 

a) 0,5% wartości netto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 
10% tej wartości – w przypadku dostaw zwykłych, 
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b) 0,1% wartości netto niedostarczonego towaru za każdą godzinę zwłoki, ale nie więcej niż 
5% tej wartości – w przypadku dostaw „na cito”. 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 7: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zwróci Zamawiającemu różnicę w cenie towarów oraz koszt transportu od innego 
dostawcy.” 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

Pytanie 8: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku 
stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych wyrobów, w tym wyrobów objętych depozytem zgodnie z 
§ 3 Umowy, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:  

- braków ilościowych – w ciągu 5 dni roboczych od złożenia reklamacji,  

- wad jakościowych – w ciągu 14 dni roboczych od chwili dostarczenia mu wadliwych towarów.  

Niezależnie od w/w terminu rozpatrzenia reklamacji, Wykonawca wymieni reklamowane wyroby na wolne od 
wad lub dostarczy brakujące wyroby w ciągu 72 godzin roboczych.  

Brak reakcji Wykonawcy w przedmiotowym terminie spowoduje naliczanie kary umownej w wysokości: 

- 0,5% wartości netto reklamowanych towarów za każdy dzień zwłoki w przypadku dostaw 
zwykłych, ale nie więcej niż 10% tej wartości, 

- 0,1% wartości netto reklamowanych towarów za każdą godzinę zwłoki w przypadku dostaw „na 
cito”, ale nie więcej niż 5% tej wartości.” 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 9: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku 
rozwiązania umowy na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 1) – 8) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy na dane zadanie.” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 10: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 2 pkt 2) – 9) projektu w następującym brzmieniu:  

„2) stwierdzenia po raz trzeci, że dostarczane wyroby nie odpowiadają parametrom zawartym w ofercie 
Wykonawcy;  

3) powtarzających się dostaw ze zwłoką, tj. co najmniej trzykrotnego naruszenia terminów określonych w § 1 
ust. 4 i 6 Umowy z winy Wykonawcy;  

4) (dotyczy zadania nr 2,3) niedostarczenia zestawów wchodzących w skład depozytu w terminie 3 dni 
roboczych od momentu złożenia pierwszego zamówienia na wyroby,  

5) (dotyczy zadania nr 2 i 3) co najmniej dwukrotnego nieuzupełnienia depozytu w terminie określonym w § 3 
ust. 4 Umowy,  

6) co najmniej trzykrotnego niedochowania przez Wykonawcę określonego w § 4 ust. 4 Umowy terminu 
rozpatrzenia reklamacji,  

7) dostarczania /trzeci przypadek/ wyrobów z wadami jakościowymi;  
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8) dostarczania /trzeci przypadek/ wyrobów z terminem ważności krótszym niż 12 miesięcy licząc od dnia 
dostawy;  

9) powtarzających się /trzeci przypadek/ dostaw wyrobów poza miejsce określone w umowie;” 

Odpowiedź: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 11: 

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z § 6 ust. 2 projektu umowy punktu nr 11). 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie 12: 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 ust. 2 pkt 2 lit. h) projektu umowy w następującym brzmieniu: „zmiany 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że 
wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT; waloryzacja 
wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca 
naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, niezależnie od tego, czy nowa stawka 
ma wpływ na koszt wykonania zamówienia, czy też nie ma.” 

Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 

ZESTAW 4 
Pytanie 1 do zadania nr 2 

Czy zamawiający dopuści soczewkę: 
Soczewka hydrofilna, asferyczna, o stopniu angulacji 5 stopni, stała A=118,0, 

ACD głębokość=4,96. Dostępna w dioptrażach -10.0 D do +30.0 D co 0.5 D  +31.0 D to +40.0 D co 1.0 D 

Długość soczewki 12,0 mm, wielkość części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi 
umożliwiającymi podszycie soczewki i zapewniającymi pełną stabilizację po wszczepie. Zapakowana w pudełko 

zbiorcze wraz z kartridżem przeznaczonym do wszczepu z cięcia 2,2 mm. 
Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.   
 

Pytanie 2 do zadania nr 3 

Czy zamawiający dopuści soczewkę: 
Soczewka hydrofilna, asferyczna, o stopniu angulacji 5 stopni, stała A=118,0,ACD głębokość=4,96. Dostępna w 

dioptrażach -10.0 D do +30.0 D co 0.5 D +31.0 D to +40.0 D co 1.0 D Długość soczewki 12,0 mm, wielkość 
części optycznej 6,00 mm. Budowa haptyków z otworami fenestracyjnymi umożliwiającymi podszycie soczewki i 

zapewniającymi pełną stabilizację po wszczepie. Zapakowana w pudełko zbiorcze wraz z kartridżem 

przeznaczonym do wszczepu z cięcia 2,2 mm 
Odpowiedź: 

NIE, Zamawiający nie dopuszcza.  
 

ZESTAW 5 

Pytanie 1 dot. Zadania nr 2 

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia w Zadaniu nr 2 jest soczewka tylnokomorowa 

wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna asferyczna (CPV: 33.73.11.10-7).  

W Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w nazwie zadania podana została 

soczewka sferyczna, natomiast szczegółowy opis przedmiotu dostawy w tym samym zadaniu, jak również 
wymagane warunki graniczne (Załącznik nr 1A do SIWZ) dotyczą soczewki asferycznej. 
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Odpowiedź: 

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest soczewka asferyczna.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego załącznik 

nr 1 do SIWZ w ten sposób, że w treści przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 zmienia treść: z 
„Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna sferyczna (CPV: 

33.73.11.10.-7)”   
na „Soczewka tylnokomorowa wewnątrzgałkowa akrylowa zwijalna hydrofilna asferyczna (CPV: 

33.73.11.10.-7)”. 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis 

Przedmiotu Zamówienia, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 

www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 
W oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 
samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 
- termin składania ofert – z 16.02.2018r., do godz. 10:00 na 19.02.2018r., do godz. 

10:00, 

- otwarcie ofert – z 16.02.2018r. o godz. 10:30  na 19.02.2018r. o godz. 10:30. 
 

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
 

 rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:  
 

„5. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 19.02.2018r., do godz. 10:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

 
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.02.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego 

 

 

 

ZASTEPCA DYREKTORA 

ds. Ekonomicznych 
Małgorzata Szelągiewicz 

http://www.spwsz.szczecin.pl/

