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                                      Samodzielny P ubliczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 30.06.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/54/14 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych 
 
 

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 

Pytanie 1, dot. Zadania nr 4: 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość 
zaoferowania w tym zadaniu soczewki o dioptrażu od -10.0 do + 35.0 D (od + 6.0 do + 30.0 
co 0.5 D)? 
Wykonawca nie jest w stanie określić wymaganego i ocenianego przez Zamawiającego 
dioptrażu.     W Rozdziale I pkt. XVII SIWZ – Kryteria oceny ofert, Zamawiający dla zadań 3 
– 4 podaje minimalny zakres  od -10.0 D do + 35.0 D, natomiast w Rozdziale II SIWZ – Opis 
przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje inne wymagane wartości mocy soczewek, tj. 
od 0.0 D do + 40.0 D (od + 10.0 do + 30.0 D co 0.5 D). W związku z powyższym wnosimy jak 
we wstępie. 
Odpowiedź: 
 
W związku z tym, iż zapisy Rozdz. I pkt. XVII i Rozdz. II budzą wątpliwości 
uczestników postępowania co do ustalenia jaki zakres mocy soczewek w zadaniach nr 3 i 
4 jest wymagany a jaki oceniany,  Zamawiający postanowił doprecyzować zapisy w niżej 
wymienionych punktach SIWZ, modyfikując nieznacznie treść SIWZ. 
 
W Rozdziale I pkt. XVII SIWZ – Kryteria oceny ofert  

Dla zadań nr 3-4    Kryterium2 (parametry techniczne)  waga -– 6%  
Parametry podlegające ocenie: 

Lp. Parametr oceniany Ilość punktów 
1 Dostępny zakres mocy soczewek 

wewnątrzgałkowych tj. większy od 
wymaganego 
 
Dla zadania nr 3 za każdą dioptrię od -10D 
do -0,5D i od +30,5 D do +35D 
Dla zadania nr 4 za każdą dioptrię od -10D 
do -0,5D  

Zamawiający przyzna po 1 punkcie za 
każdą dodatkową 1 dioptrię. 
 
Wykonawcy mogą uzyskać dodatkowe 
punkty za każdą dodatkową dioptrię 
powyżej parametrów wymaganych. 
 
W sumie oferta może uzyskać w tym 
kryterium max. 15 punktów. 
 

 
 



 

w Rozdziale II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
 
Zadanie nr 3 

Wymagany zakres mocy soczewek  od 0D do + 30 D, z tym że : 
- od +12,5 D do +25,5 D-co pół dioptrii;  
- od  0 D do +12 D – co 1 dioptrię; 
- od +26 D do +30 D – co 1 dioptrię; 
 

Zadanie nr 4 
Wymagany zakres mocy soczewek  od 0D do + 35 D, z tym że : 
-  od +10 D do +30 D-co pół dioptrii 
- od 0 D do +10 D – co 1 dioptrię; 
- od +30 D do +35 D – co 1 dioptrię; 

 
Odpowiadając na pytanie Wykonawcy soczewki o dioptrażu od -10.0 do + 35.0 D (od + 6.0 
do + 30.0 co 0.5 D) spełniają minimalne wymagania Zamawiającego, które dla zadania nr 4 
wynoszą następująco: 

 
Wymagany zakres mocy soczewek  od 0D do + 35 D, z tym że : 
-  od +10 D do +30 D-co pół dioptrii 
- od 0 D do +10 D – co 1 dioptrię; 
- od +30 D do +35 D – co 1 dioptrię. 

 

Pytanie 2, dot. dot. Rozdziału I pkt. VII ppkt. 1.2.1 SIWZ: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie zapisu ww. rozdziału SIWZ jako 
niezgodnego z brzmieniem obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
dotyczącego rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji Wykonawca może żądać 
poświadczeń, które są wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać stosownego poświadczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na wykreślenie w SIWZ pkt VII ppkt 1.2.1 . 
Powyższy zapis nie dotyczy  bowiem  terminu wystawiania poświadczenia lecz dotyczy  
warunku jaki winna spełniać główna dostawa  wykazana przez Wykonawcę w Wykazie , o 
którym mowa w pkt VIII ppkt 3.1 SIWZ . 
Termin wystawienia poświadczenia w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw 
okresowych i ciągłych określa  natomiast  pkt VIII  ppkt 3.2.1  SIWZ  i powyższy  zapis jest 
zgodny  z przepisem  § 1 ust 2 pkt 1 Rozporządzenia  Prezesa RM z dnia 19.02.2013 r  w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane. 
 
Pytanie 3, dot. Rozdziału I pkt. IX ppkt. 2.2 SIWZ: 
 Czy Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty zamiast recenzowanych 
publikacji naukowych lub streszczeń tych publikacji opinii z wiodących ośrodków 
okulistycznych w Polsce dotyczących oferowanego w zadaniu nr 4 asortymentu? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 4, dot. § 3 ust. 4 projektu umowy: 
 Mając na uwadze fakt, że oferowane wyroby medyczne dedykowane są dla 
profesjonalistów zamawiający dopuści możliwość zaoferowania soczewek 
wewnątrzgałkowych posiadających wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w 
języku angielskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby soczewki wewnątrzgałkowe posiadały 
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wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w języku angielskim. 
 

Wykonawca nr 2 
 
Dotyczy zadania nr 4: Soczewki tylnokomorowe, zwijalne, akrylowe, hydrofilne, 
asferyczne, jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 - 6,25 mm wszczepiane za 
pomocą aplikatora z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 2,6mm. 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne z powierzchnią hydrofobową  pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści soczewki o zakresie mocy od -10D do +35D (co 1D) w zakresie 
+10,5 D do +29.5 D (co 0.5D)? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie soczewek o mocy: 
-10D do +10 D (co 1D)  
+10,5 D do +29.5 D (co 0.5D) 
+30D do +35D (co 1D). 
 

Wymagany zakres mocy soczewek  od 0D do + 35 D, z tym że : 
-  od +10 D do +30 D-co pół dioptrii 
- od 0 D do +10 D – co 1 dioptrię; 
- od +30 D do +35 D – co 1 dioptrię. 

 
 
Modyfikacja została dokonana na 22 dni przed upływem terminu na składanie ofert 
ofert w związku z powyższym zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 23.07.2014 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2014 r. o godz. 11:00  

 
 
                                                                                                Z poważaniem  


