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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
 „Dostawę soczewek wewnątrzgałkowych oraz jednorazowych sterylnych kompletów

operacyjnych z kasetą.”
(ZP 18/2014)

Na podstawie art. 38 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor 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  , dot. Grupy 1:
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  złożenia  w  tej  grupie  oferty  na  soczewkę

hydrofobową,  asferyczną, jednoczęściową,  posiadającą  końcówki  haptenów  z  PMMA
(zapobiegające przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji),  o mocy od + 6.0 do +
30.0 D co 0.5 D, długości całkowitej 12,5 mm, współczynniku refrakcji 1,52, fabrycznie
załadowanej w jednorazowy system implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów
wyrobu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 2  , dot. Grupy 2:
Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  złożenia  w  tej  grupie  oferty  na  soczewkę

hydrofobową,  asferyczną, jednoczęściową,  posiadającą  końcówki  haptenów  z  PMMA
(zapobiegające przyklejaniu się haptenów do optyki podczas implantacji), długości całkowitej 12,5
mm,  współczynniku  refrakcji  1,52,  fabrycznie  załadowanej  w  jednorazowy  system
implantacyjny, przy zachowaniu pozostałych parametrów wyrobu?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody ,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 3  , dot. Rozdziału III, pkt. 2 SIWZ:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ujednolicenie zapisów ww. rozdziału zgodnie do zapisu § 5

ust. 1, 2 projektu umowy tj.:  uzupełnienie depozytu w czasie  max 48 godzin; utworzenie
banku soczewek w terminie 7 dni od podpisania umowy.
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody ,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 4  , dot. § 5 ust. 1, 2 projektu umowy:
Zwracamy  się  z  uprzejmą  prośbą  o  wyjaśnienie,  czy  podane  terminy  utworzenia,  jak  i

uzupełnienia depozytu dotyczą dni roboczych czy kalendarzowych?
Odpowiedź:  Podane terminy dotyczą  dni roboczych. 

Pytanie 5, dot. § 10 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. zapisu wg poniższej propozycji:

„2) w wysokości 0,5% wartości zamawianych wyrobów medycznych ( z uwzględnieniem
podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w § 5 ust.
1, § 5 ust. 5”
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Odpowiedź:  Zamawiający  wyraża zgodę  i modyfikuje zapisy załącznika nr 5 do SIWZ w
następującym zakresie: 
„2) w wysokości 0,5% wartości zamawianych wyrobów medycznych ( z uwzględnieniem
podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu w terminie określonym w § 5 ust.
1, § 5 ust. 5”

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian tj.  do dnia 10 lipca  2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert :  10 lipca 2014 r.  godz. 10:30.

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