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Nasz znak : DOP – ZP 17/ 131/12                                                  Kraków, dnia 18 kwietnia 2012 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę soczewek i jednorazowych kompletów operacyjnych wraz z 

kasetą do zabiegu zaćmy "
(ZP 17/2012)

Na podstawie art. 38 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz. 759  z  późn.  zm.)  Dyrekcja  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana 
Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie 
odpowiada na zapytania złożone przez uczestników postępowania.

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z grupy 1 poz. 1 w celu zwiększenia ilości składanych  
ofert?
Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w grupie nr 1 poz. 1 soczewki o wskaźniku refrakcji 1,46?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewki  w gr. 1 poz. 1 o wskaźniku refrakcji 1,46.

Pytanie 3. Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia opinii z ośrodków okulistycznych oraz opracowań 
- prac w literaturze medycznej? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4. Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku zawartego w rozdziale IV, pkt 1 b poprzez dołączenie do 
oferty wykazu i referencji dotyczących wykonanych dostaw wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (np. 
materiałów  wiskoelastycznych,  materiałów  eksploatacyjnych  do  aparatu  do  witrektomii,  materiałów 
okulistycznych, narzędzi chirurgicznych okulistycznych, olejów silikonowych i perfluorowęglowodorów)? 
Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający  modyfikuje  treść  załącznika  nr  5  do  SIWZ z  dnia  4.04.2012  r.  w  którym 

nastąpiła omyłka pisarska zakresie grupy 2:

Wykreśla opis: "  Szczegółowe zestawienie:  

-  soczewka jednoczęściowa, - średnica optyczna 6,0 mm, - długość całkowita 13,0mm, - moc refrakcji od +6,0  

dsph do +40,0 dsph. /skok dioptrażu co 1 dioptrii/,  - filtr światła niebieskiego, - stopień uwodnienia poniżej  

0,5%.-  współczynnik  refrakcji  1,55,  -  w  komplecie  jednorazowy  cartrige  do  implantacji;  injector  może  być  

wielokrotnego użytku."

i zastępuje je następującym opisem: "Szczegółowe zestawienie:
- średnica części optycznej 6,25 mm,
- średnica całkowita soczewki: 12,5 mm,
- angulacja 0°,
- zakres mocy od -10,0 D do +25,0,
- ostre krawędzie na pełnym obwodzie 360° części optycznej z obu jej stron,
-  niezależnie ostre krawędzie na częściach haptycznych,
- części haptyczne rozbudowane z  jednym otworem w każdym haptenie,

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

- injektor jednorazowego użytku z wbudowanym cartrigdem fabrycznie zapakowany w jednym pudełku z 
soczewką.
Ilość: 250

Ponadto w załączniku nr 5 do SIWZ grupie 3 podano niezgodną z pkt. III. 1 SIWZ   ilość Soczewki 

wewnątrzgałkowej tylno-komorowej, akrylowej, jednoczęściowej hydrofilowej zwijalnej - w załączniku nr 5 jest 

250 szt winno być  50 szt. 

Zamawiający modyfikuje również treść  warunku opisanego w pkt IV. 1 b) SIWZ. 

Zamawiający wykreśla słowo "(...) implantacji (...) zastępując je słowem " (...) dostawy (...)"

w związku z powyższym zapis pkt IV.1. b) otrzymuje brzmienie o następującej treści:
 "b) posiadania  wiedzy i doświadczenia:

- wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania 
ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia jest  krótszy -  w tym okresie, co najmniej 1  dostawę  o 
charakterze  odpowiadającym  przedmiotowi  zamówienia  w  niniejszym  postępowaniu  tj. 
dotyczącym dostawy soczewek wewnątrzgałkowych, o wartości co najmniej 50 % oferty, 
udokumentowanych  dokumentem  potwierdzającym,  że  dostawa  została  wykonana 
należycie,  np. referencjami;  (w przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen 
ofert częściowych)."

Powyższe  odpowiedzi  zostaną  przekazane  wszystkim  uczestnikom  postępowania,  którym  przekazano  SIWZ, 
zamieszczone na stronie internetowej szpitala i stają się wiążące. 

Termin składania ofert: 21 maja 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 21 maja 2012 r.  godz. 10:30.

Załącznikiem do niniejszego pisma są zmodyfikowane tabele asortymentowo- cenowe w zakresie gr 
2 i 3.
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