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                                      Samodzielny Publiczny 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. 03.09.2013 r. 

znak sprawy: ZP/220/79/13 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych. 
 

                                Wyjaśnienie nr  2 
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, dotyczy „Opisu przedmiotu zamówienia” w zakresie Zadania Nr 2: 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu Nr 2 zaoferowanie soczewek asferycznych z filtrem światła 
niebieskiego o dioptrażu od + 6,00 D do + 30,0 D – co 0,5 D oraz soczewek 3-częściowych bez 
asferycznej optyki o dioptrażu od - 5,0 D do + 6,0 D – co 1,0 D? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 2, dotyczy pkt. IX SIWZ ppkt. 1.2 w zakresie próbek: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najlepszą i 
zostanie z nim zawarta Umowa, aplikatory wielorazowe udostępnione Zamawiającemu w celu 
dokonania oceny jakości próbki, zostaną zaliczone na poczet wymaganych przez Zamawiającego 
aplikatorów w ramach oferowanych przez Wykonawcę Zadań?  
Zestawy implantacyjne, ze względu na możliwość wielokrotnego użycia, są pełnowartościowymi 
narzędziami i mogą być stosowane przez Zamawiającego przez długi okres czasu. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie. 
 
Pytanie 3, dotyczy zapisów pkt. XIV SIWZ ppkt. 6 w zakresie tłumaczeń dokumentów składanych 
w języku obcym; 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza publikacje w języku angielskim? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 
Pytanie 4, dot. § 3 ust. 2 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg następującej propozycji: 
„…Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić faxem dzień i godzinę otrzymania 
zamówienia, tylko w momencie braku zamówionego asortymentu.”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 5, dot. § 3 ust. 3 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy z 2 do 3 dni roboczych  od dnia przesłania 
zamówienia, Oferowany asortyment dedykowany jest do planowanych zabiegów i nie zachodzi 
potrzeba dostarczania go w tak krótkim czasie.  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję. 
 
Pytanie 6, dot. § 3 ust. 5 projektu umowy oraz Rozdziału II SIWZ – Warunki realizacji zamówienia: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie do 3 sztuk ilości wymaganych aplikatorów 
wielorazowych? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 7, dot. § 5 ust. 2 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu (zdanie pierwsze) wg następującej propozycji: 
„Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację ilościową w ciągu 3-ch dni roboczych, 
natomiast w przypadku reklamacji jakościowej w ciągu 3 dni roboczych od chwili otrzymania 
reklamowanej partii zamówienia oraz  poinformować Kupującego faksem o sposobie jej 
rozpatrzenia.” 
Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, z 
uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego 
towaru. Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość 
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dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad jakościowych, przed dokonaniem 
wymiany. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8, dot. § 10 ust. 1 projektu umowy: 
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu ww. paragrafu, zgodnie z poniższą propozycją:  
„W przypadku wstrzymania, zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu soczewek stanowiących 
przedmiot zamówienia bądź braku soczewek z innych przyczyn,  nie zawinionych przez  Sprzedawcę, 
Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić na piśmie Kupującego, podając przyczynę 
braku soczewek wraz z informacją o wszystkich odpowiednikach brakujących soczewek występujących 
w ofercie Wykonawcy oraz zobowiązany jest zaproponować Kupującemu dostarczanie odpowiednika 
brakujących soczewek po cenie nie wyższej od ceny podanej w ofercie.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 

 Wykonawca nr 2 
Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający dopuści soczewkę akrylowa hydrofilną z powłoka 
hydrofobową , stopień uwodnienia 25%, wskaźnik refrakcji 1,509, pozostałe parametry bez 
zmian?                                                                                                                                          
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Wykonawca nr 3 
Czy w zadaniu nr 1 zamawiający zgodzi się ma soczewki tylnokomorowe wszczepiane za 
pomocą aplikatura z cięcia rogówkowego nie przekraczającego 1,8mm? Pozostałe parametry 
bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Wykonawca nr 4 
Pytanie 1 
(zadanie 1) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofilne, asferyczne, aberracja skorygowana do 
mikrocięcia 1,8 mm, stopniem uwodnienia 25%, wymiarem części optycznej 6,15 mm, wymiarem 
całkowitym 10,75 mm, o dioptrażu 10-30D (co 0,5D), stałej angulacji 5 stopni, soczewka fabrycznie 
załadowana do katridża, cięcie 1,8mm; pozostałe wymogi bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 2 
 (zadanie 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki hydrofobowe z filtrem światła niebieskiego o 
stopniu uwodnienia 4,9%- uwodnienie wynika z przechowywania soczewki w kontenerku z płynem 
fizjologicznym? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
Pytanie 3 
 (zadanie 2) Czy Zamawiający dopuści soczewki jednoczęściowe o dioptrażu od 10,0D do 30,0D z 
krokiem co 0,5D, współczynniku refrakcji 1,52, długości całkowitej 11,40mm, długości częsci 
optycznej 6,0mm, angulacji 5° 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  
 
 
Termin składania ofert upływa     06.09.2013 - 10:00 
Warunki otwarcia ofert                 06.09.2013 - 11:00 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 
         Z poważaniem  
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  Dyrektor SPSK-2 PUM 


