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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. 16.09.2014 r. 

znak sprawy: ZP/220/97/14 
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 

Pyt. 1 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? 
Odpowiedź: Jest duże prawdopodobieństwo, że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% 
ilości wyszczególnionej w ofercie. 
 
Pyt. 2 
Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. a) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„w przypadku opóźnienia  w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii soczewek lub 
opóźnienia w dostarczeniu soczewek wolnych od wad w wysokości 0,1 % za każdy dzień 
opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii soczewek, 
jednak nie mniej niż 10 zł za każdy dzień opóźnienia”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 3 
Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. b) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu: 
„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie  
Sprzedawcy – w wysokości 5% wartości brutto umowy określonej w § 1 umowy”? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pyt. 4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby recenzowana publikacja naukowa przedstawiała wyniki 
badania częstości występowania zmętnienia tylnej torby soczewki przeprowadzonego 2 lata 
po zabiegu? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, gdyż 2 lata po zabiegu zawiera się w terminie 
określonym przez Zamawiającego tj. po upływie 1 roku . 
 
Pyt. 5 
Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 1 soczewkę o średnicy części optycznej wynoszącej 
6 mm? 
Odpowiedź: warunek postawiony przez Zamawiającego dla zamawianych soczewek został 
określony następująco cyt.  „jednoczęściowe o średnicy części optycznej 5,75 - 6,25 mm”. 
Proponowana średnica części optycznej wynosząca 6 mm mieści się w tym przedziale. 
 

 
 



 

Wykonawca nr 2 
 
Pytanie 1, 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. 
 
Pytanie 2, dot. Rozdziału II, pkt. 7, 8 SIWZ: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów ww. rozdziału SIWZ z 
zapisami wzoru umowy (§ 15 ust.1, § 3 ust. 3) , tj.:  
- okres realizacji umowy: 6 miesięcy; 
- dostawy towaru powinny być realizowane w terminie max. 3 dni roboczych. 
 
Odpowiedź: W postępowaniu na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych (znak sprawy: 
ZP/220/97/14) okres realizacji umowy wynosi  6 miesięcy, natomiast dostawy towaru 
powinny być realizowane w terminie max. 3 dni roboczych. 
 
W związku z powyższym: 
ROZDZIAŁ II WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA w pkt. 7 i 8 otrzymuje nowe 
brzmienie: 
 
7.   Okres realizacji umowy wynosi: 6 miesięcy           
8.   Dostawy towaru powinny być realizowane w terminie max. 3 dni roboczych. 
Za zaistniała pomyłkę przepraszamy. 
 
 
Modyfikacja została dokonana na więcej niż 2  dni przed upływem terminu na składania 
ofert, w związku z powyższym zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert. 
 
Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2014 r. o godz. 10:00. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2014 r. o godz. 11:00  

 
 
 
                                                                                                Z poważaniem  


