
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

Nasz znak : DOP – ZP 17/ 143 /12                                                                   Kraków, dnia 7 maja  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 i zmienia  treść SIWZ z dnia 4.04.2012 r.

Pytanie 1. Pytanie 1, dot. grupa 1 pozycja 1:
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty  na soczewkę o dioptrażu +6.0 do +30.0 
(co 0.5D) i +31.0 do + 40.0 D (co 1.0D), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.   

Pytanie 2, dot.   grupa 1 pozycja 2:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tej pozycji oferty na soczewki o średnicy optycznej 6.0 mm i 
średnicy całkowitej 12.5mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.   

Pytanie   3, dot. Rozdziału III, pkt. 8 SIWZ:  
Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty bez konieczności dołączenia do niej listów referencyjnych ze 
szpitali i ośrodków klinicznych, w których oferowane soczewki są implantowane, przy jednoczesnym dołączeniu do 
oferty wykazu zrealizowanych dostaw wraz z ich potwierdzeniem w zakresie przewidzianym w pkt. IV pkt 2 SIWZ? 

Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody , zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie 4  , dot. grupy 1, poz. 1, 2:  
Zwracamy się  z  uprzejmą prośbą o  wydłużenie  terminu uzupełniania  depozytu  z  24 godzin  do 48 godzin. 
Oferowane  wyroby stosowane są  w planowanych zabiegach i  nie  zachodzi  potrzeba  dostarczania  ich  w tak 
krótkim czasie.

Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża zgodę na wydłużenie  terminu uzupełnienia depozytu z 24 h do   

48 h, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 5  , dot. § 5 projektu umowy:  
W związku z koniecznością stworzenia depozytu soczewek przez Wykonawcę realizującego dostawę soczewek, 
prosimy o  sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia § 5, poniższych zapisów uszczegółowiających 
zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

- Specyfikacja powierzonych soczewek może ulec zmianie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody, pozostałe zapisy  SIWZ bez zmian.   
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- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania soczewek we właściwych warunkach, zabezpieczenia 
ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

Odpowiedź:   Zamawiający   zawarł  powyższy  zapis  w  umowie  w    §  5  ust.  4  projektu   umowy   

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 4.04.2012 r. 

- W przypadku stwierdzenia, że soczewki przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do 
natychmiastowego odbioru materiałów.

Odpowiedź:  Zamawiający   zawarł zapis w umowie § 7 ust. 4 projektu  umowy.  

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane. 

Odpowiedź:  Zamawiający   zawarł zapis w umowie § 7 ust. 3 projektu  umowy.  

- Dwa  razy  w  roku  kalendarzowym,  w  czerwcu  oraz  grudniu  Wykonawca  przeprowadzi  w  siedzibie 
Zamawiającego  spis  z  natury  materiałów  powierzonych  w  depozyt.  Termin  inwentaryzacji  zostanie 
uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

Odpowiedź:  Zamawiający   zawarł zapis w umowie § 7 ust. 5 projektu  umowy.  

- Ewentualne  braki  lub  uszkodzenia  materiałów  stwierdzone  w  momencie  rozliczenia  depozytu 
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące

Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy .  

Pytanie   6, dot. § 9 ust 2  wzoru umowy:  
Czy, ze względu na fakt, iż zasadność reklamacji jest rozpatrywana przez Kierownika Hurtowni po  otrzymaniu 
reklamowanego towaru, Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 9 ust. 2 wg poniższej propozycji:
„W  razie  stwierdzenia  wad  dostarczonych  wyrobów  medycznych  (…)  Dostawca  zobowiązuje  się  rozpatrzyć  
reklamację i wymienić reklamowane wyroby medyczne na wolne od wad w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia  
wystąpienia  wad  lub  uszkodzeń  stwierdzonych  przez  Odbiorcę  oraz  po  otrzymaniu  reklamowanego 
towaru.”

Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża zgodę,  pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie   7, dot. § 10 ust 2 2)1  wzoru umowy:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu umowy wg poniższej propozycji:
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

W wysokości  0,5 % wartości towaru niedostarczonego w terminie (z uwzględnieniem podatku VAT) za 
każde 24 godziny zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w§ 5 ust..5”

Odpowiedź:    Zamawiający   nie wyraża zgody.    

Pytanie 8:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawy 
korzystając  z  usług  transportowych świadczonych przez  wyspecjalizowane firmy,  fakt  ten należy  oznaczyć w 
ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004 Prawo zamówień publicznych? 

Odpowiedź:  nie  , jeżeli dostawcą jest firma kurierska.  
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Pytanie 9:

Czy  zamawiający  dopuści  w  Grupie  2  soczewkę  wewnątrzgałkową  tylko-  komorową,  akrylową,  hydrofilową, 
zwijalną, sferyczną , jednoczęściową z dwoma częściami haptycznymi w których znajdują się po dwa otwory, 
umozliwijące w razie potrzeby podszycie soczewki, średnica części optyczne soczewki: 6 mm, długość całkowita 
soczewki: 13 mm, angulacja: 9 °, zakres mocy od -10.0 D do +40.0 D, podwójnie ostre krawędzie na  pełnym 
obwodzie  360°  zapobiegające  migracji  komórek  oraz  niezależne  ostre  krawędzie  na  częściach  haptycznych, 
zestaw implantacyjny jednorazowego użytku zawierający implantator i cartridge?

Odpowiedź:  Zamawiający   dopuszcza,  pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.   

Pytanie 10:

Uprzejmie  prosimy  o  wydłużenie  czasu  uzupełnienia  depozytu  soczewek  z  24  godzin  do  48  godzin  od 
telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego? 
Odpowiedź:  Zamawiający   wyraża zgodę na wydłużenie  terminu uzupełnienia depozytu z 24 h do   

48 h, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 11:

dotyczy § 7 załącznika nr 4 do SIWZ.
- wykonawca zachowuje prawo do własności powierzonych materiałów.

Odpowiedź:  Zamawiający   zawarł zapis w umowie § 5 ust. 3 projektu  umowy.  

Pytanie 12:

- Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.

Odpowiedź:  Zamawiający   zawarł zapis w umowie § 5 ust. 4 projektu  umowy.  

Pytanie 13:

-  w przypadku stwierdzenia  przez  Wykonawcę ,  że  materiały  przechowywane są  nieprawidłowo Wykonawcy 
przysługuje  prawo  do  natychmiastowego  ich  odbioru  i  wystawienia  Zamawiającemu  faktury  na  uszkodzony 
asortyment.
Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy .  

Pytanie 14:

-  ewentualne  braki  lub  uszkodzenia  materiałów  stwierdzone  w  momencie  rozliczenia  depozytu  upoważniają 
Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.

Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy .  

Pytanie 15:

- braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury upoważniają Wykonawcę do wystawienia 
Zamawiającemu faktury. faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy, a depozyt uzupełniony do 
stanu wyjściowego.

Odpowiedź:  Zamawiający   nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy .  
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Pytanie 16:

Czy do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający dopuszcza dołączenia do 
oferty  wykazu  dostaw  oraz  ich  opinii  zawartych  w  listach  referencyjnych  ośrodków  okulistycznych  w  tym 
klinicznych bez konieczności dołączenia opracowań - prac w literaturze medycznej?

Odpowiedź:  Zamawiający   nie dopuszcza zapisy SIWZ pozostają bez zmian bez zmian.  

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

Termin składania ofert: 31 maja 2012 r. 10:00, termin otwarcia ofert : 31 maja 2012 r.  godz. 10:30.
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