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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                                    tel. (91) 466 10 86 do 88 fax. (91) 466 11 13    

 
znak sprawy: ZP/220/24/16      Szczecin, dnia 07.04.2016r 

 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa noży okulistycznych, 
trepanów okulistycznych oraz narzędzi do zabiegów okulistycznych 
 
 

Wyjaśnienia 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: 
 
Pytanie nr 1:  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 2 trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy 
posiadający 360 stopniową komorę, bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm3, krzyżowy znacznik 
centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni powodująca 0.25 mm cięcie. 
Dostępne rozmiary: 6.0; 6,5; 7.0; 7.25; 7.50; 7.75; 8.0; 8.25; 8.5; 8.75; 9.0 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie nr 2:  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 3 marker okulistyczny jednorazowy, bardzo delikatny 
koniec z podziałką centrymetrową, o długości całkowitej 130 mm, kolor zielony, 10 szt w opakowaniu 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 poz 5 narzędzie do operacji jaskry do dzieci poniżej jednego 
roku życia mackensen trabecular probe o promieniu 9.0 mm, prawy i lewy, wielorazowego użytku  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie nr 4:  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 poz 5 prostą, szorską pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 
mm, długość całkowita 110 mm?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 5 
Czy w Zadaniu nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy z 
przezroczystą platformą posiadającą otwór pozwalający na precyzyjne wyznaczenie centralnego punktu 
rogówki? Element ten dzięki styczności z rogówką biorcy zmniejsza dystans między otworem punktu 
centralnego, a rogówką, co eliminuje błędy przy użytkowaniu krzyżowych znaczników umiejscowionych 
w znacznej odległości od rogówki. Pozostałe parametry bez zmian. 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza. 
 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 6 w 
celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7 
1) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 1 pęsetkę do 
kapsuloreksji wykonaną ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, długości części roboczej 
15 mm , długości całkowitej 104 mm? 
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Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 8 
2) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 3 czoper typ 
Nagahara wykonany ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową,zagięty po kątem 40 stopni, 10 
mm od czubka do zagięcia, długość rękojeści 84 mm? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 9 
3) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 4 imadło 
okulistyczne o długości szczęk 6 mm i długości całkowitej 105 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 10 
4) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty wyłączy z zadaniu 7 pozycję 6 do 
oddzielnego pakietu? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie 11 
5) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 1  nożyczki 
Castroviejo wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 
mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 12 
6) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 2  nożyczki 
Castroviejo wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 
mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 13 
7) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 3 pęsetkę do 
fiksacji rogówki o długości całkowitej 100 mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 14 
8) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 4 pęsetkę do 
fiksacji rogówki o długości całkowitej 100 mm pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 15 
9) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 5 pęsetkę do 
naciągania szwów o długości całkowitej 100 mm i ząbkach 0,5 mm lub 0,7 mm ? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 16 
10) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 6 pęsetkę do 
naciągania szwów o długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie 17 
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11) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 7 znacznik do 
rogówki o 9 ostrzach , średnicy 13 mm i  długości całkowitej 105 mm ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 18 
12) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 7 znacznik do 
rogówki typ Thornton o 12 ostrzach , średnicy 16 mm i  długości całkowitej 110 mm ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
 
Pytanie 19 
13) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 8 trepan 
wielorazowy do przeszczepu rogówki o średnicach 5.0 , 5.5 , 6.0 ,6.5 , 7.0 , 8.0 , 9.0 , 10.0 mm ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 20 
14) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty wyłączy z zadania 8 poz. 8 do oddzielnego 
pakietu ? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 21  
15)Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 6 matę silikonową 
"jeżyk" o wysokości 17 mm ? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 22 
Zadanie nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. całkowita 110mm, lub 120mm, reszta 
parametrów bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 23 
Zadanie nr 7 poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 110x6mm, reszta parametrów bez zmian? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 24:  
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 poz 5 prostą, szorską pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 
mm, długość całkowita 110 mm?  
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
 
Pytanie nr 25  
Czy Zamawiający wyłączy do odrębnego zadania poz. 5 z zadania nr 7 w celu zwiększenia ilości 
składanych ofert konkurencyjnych?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 26 
(zadanie nr 3) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, ostrzony od góry? 
Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 27 
(zadanie nr 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 2, 3, 4, 5 i utworzy odrębny 
pakiet? 
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Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 28 
Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści noże crescent o kalibracji 2,3mm ostrzony od góry   
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 29 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia poszczególnych Części 
przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 
Odpowiedź  
Zamawiający wyjaśnia, że ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych dla zadań 
1,2,3,4,5,6 mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości 
wyrobów, z tym, że nie mniej niż 70 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych dla danego 
zadania.  
 
Pytanie 30 
Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. a) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„w przypadku opóźnienia  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w 
dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości 
brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 31 
Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. b) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań 
z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze 
wypowiedzenia (§13 umowy) – w wysokości 5% wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w 
formularzu cen jednostkowych”? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 32 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 6 pozycji nr 7 do odrębnego Zadania w celu 
złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tą pozycję? 
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 

Pytanie 33 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji nr 7 sterylne jednorazowe retraktory tęczówkowe 
wykonane z niebieskiego polipropylenu, Retraktor tęczówkowy złożony jest z elastycznego haczyka z 
niebieskiego polipropylenu oraz silikonowej zatyczki? 
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Odpowiedź  
Zamawiający dopuszcza. 
 

Pytanie 34 
Zadanie nr 3 : Czy zamawiający dopuści również  nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT do 
tunelu                           twardówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy poprzecznej 2,1mm; z 
jednostronną (górną) krawędzią tnącą?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 35 
Zadanie nr 4 : Czy zamawiający dopuści również  manipulator wewnątrzgałkowy jednorazowy sterylny 
do rotacji soczewki zagięty pod kątem 45stopni, o długości całkowitej 115 mm, długości części roboczej 
10mm, zagiętej końcówce o długości 0.5 mm?   
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 36 
Zadanie nr 4: Czy zamawiający dopuści również  manipulator wewnątrzgałkowy jednorazowy sterylny 
do    rotacji soczewki zagięty pod kątem 45stopni, o długości całkowitej 116 mm, długości części 
roboczej 10mm, zagiętej końcówce o długości 1.4 mm?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza 
 
Pytanie 37 

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji  nr 1 do osobnego 

pakietu, co  pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?  

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 

Pytanie 38 
Zadanie nr 6:   Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji  nr 2 do osobnego 
pakietu , co  pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 39 
Zadanie nr 6:  Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji  nr 3 do osobnego 
pakietu, co  pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 40 
Zadanie nr 6:   Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji  nr 4 do osobnego 
pakietu, co  pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Pytanie 41 
Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji  nr 5  do osobnego                         

pakietu , co  pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?  

Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 

Pytanie 42 
Zadanie nr 6  Pozycja 1 :  Czy zamawiający dopuści również nóż typu slit, o średnicy poprzecznej 
1,4mm?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
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Pytanie 43 
Zadanie nr 6  Pozycja 5 :  Czy zamawiający dopuści również  nóż o średnicy poprzecznej 1,3 mm z 
dodatkowym znacznikiem cięcia na szerokości 1,0 mm?  
Odpowiedź  
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. 
 
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i 
składania ofert. 
                 
                          Z poważaniem  
 
 
 
 
 

….………………………………… 
             DYREKTOR SPSK-2  
 


