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

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Nasz znak : DOP – ZP 18/        /14                                             Kraków, dnia 10 lipca 2014 r.

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 Zmawiający dopuści w tym pakiecie soczewki o następujących parametrach:

– soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa
– stopień uwodnienia 26 %
– filtr UV
– konstrukcja jednoczęściowa, 2 pełne haptyki
– średnica całkowita 12,50mm
– średnica optyczna 6,0 mm
– właściwości asferyczne, bezaberacyjne
– zabezpieczenie przeciw PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe

zabezpieczenie w postaci bariery – wyraźnego progu przeciw PCO 360 ° na części optycznej
(próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

– angulacja 0 °
– stała A 118,4
– moduł Younga od 46,02 do 48,00 MPa
– cięcie < 2,5 
– implantacja – injektor jednorazowy z cardrijem 2,2
– dioptriaż od 10-30 D ( co 0,5 D) – optyka dwuwypukła oraz od -10,0 D do 9D, (co 1 D) i

31,0D do 40,0 D optyka wklęsło- wypukła
– kąt zwilżania < 90%
– współczynnik refrakcji 1,46

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

Pytanie 2  , dot. Grupy 2:
Czy Zmawiający dopuści w tym pakiecie soczewki o następujących parametrach:

– soczewka jednoczęściowa, tylnokomorowa
– stopień uwodnienia 26%
– filtr światła niebieskiego oraz UV
– konstrukcja jednoczęściowa 2 pełne haptyki
– średnica całkowita 12,50mm
– średnica optyczna 6,0 mm
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– właściwości asferyczne, bezaberacyjne
– zabezpieczenie przeciw PCO – podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe

zabezpieczenie w postaci bariery – wyraźnego progu przeciw PCO 360  °na części optycznej
(próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki)

– anulacja 0 °
– stała A 118,4
– ciecie < 2,5
– implantacja – injektor jednorazowy z cardrijem 2,2
– dioptraż od 10-30 D ( co 0,5 D) optyka dwuwypukła oraz od 0-9 D ( co 1D) optyka wklęsło –

wypukła.

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

Pytanie 3  , dotyczy załącznika Nr 5 grupa 1
Czy  zamawiający  dopuści  soczewkę  wewnątrzgałkową  zwijalną  jednoczęściową,  tylnokomorową  o
współczynniku refrakcji 1,5 i zakresie dioptrażu: od +6D do +30 D przy czym od +6,0 D do 10 D co 1
D oraz od 10 D do 30 D co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?

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

Pytanie 4  , dotyczy załącznika Nr 5 grupa 2
Czy  zamawiający  dopuści  soczewkę  wewnątrzgałkową  zwijalną  jednoczęściową,  tylnokomorową  o
współczynniku refrakcji 1,5 przy zachowaniu pozostałych parametrów?

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

Pytanie 5,   
Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewkę o współczynniku refrakcji 1,47?

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

Pytanie 6,   
Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  1  soczewkę  wewnątrzgałkową,  zwijalną  jednoczęściową,
akrylową,  hydrofobową,  zapakowaną  fabrycznie  do  jednorazowego  injectora  jednoczęściowego,  z
haptykami w kształcie C-Loop, o średnicy optycznej 6,0 mm o długości całkowitej 13 mm, angulacji
0°, dioptrażu od + 11 D do + 27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od + 27 D do + 30 D co 1 D,
indeksie refrakcji 1,52 z filtrem UV oraz filtrem światła niebieskiego, z ostrymi krawędziami na całym
obwodzie części optycznej i częściach haptycznych ( 360 °), przeznaczonej do cięcia 2,4.

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

Pytanie 7,   
Czy  Zamawiający  dopuści  w  pakiecie  1  soczewkę  wewnątrzgałkową,  zwijalną  jednoczęściową
akrylową,  hydrofobową,  zapakowaną  fabrycznie  do  jednorazowego  injectora  jednoczęściowego,  z
haptykami w kształcie C – Loop, o średnicy optycznej 6,0 mm o długości całkowitej 13 mm, angulacji
0 ° , dioptrażu od + 11 D do + 27 D narastające co 0,5 D i w zakresie od +27 D do + 30 D co 1 D,
indeksie refrakcji 1,52 z filtrem UV oraz filtrem światła niebieskiego, z ostrymi krawędziami na całym
obwodzie części optycznej i częściach haptycznych ( 360 °), przeznaczonej do cięcia 2,4.?

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

Pytanie 8,   dot. opisu przedmiotu zamówienia Grupa 1 poz. 1 ( pkt. III SIWZ oraz Zał. Nr 5):
Zwracam się z prośbą o sprostowanie opisu, Zamawiający wymaga soczewki od + 60 D do + 30,0D.

Odpowiedź:  Zamawiający prostuje omyłkę pisarską  w pkt. III oraz w załączniku nr 5 do
SIWZ w następujący sposób: wykreśla zapis: - moc soczewki od +6,00 D do + 40,0 D (od
+60,0 do +30,0 co 0,5 D) „ i wprowadza nowy zapis o następującej treści:

„- moc soczewki od +6,0 D do + 40,0 D (od +6,0 do +30,0 co 0,5D)”. 



Pytanie 9,   dot. zapisów pkt. III.2 SIWZ oraz   §   5 pkt.4 projektu umowy:
Zwracam  się  z  prośbą  o  modyfikację  ilości  określonego  depozytu  dla  grup  1   oraz  2,  poprzez
zaokrąglenie do pełnych dziesiątek w dół lub ewentualnie w górę.

Odpowiedź:  Zamawiający modyfikuje ilości soczewek w pkt. III. 2 SIWZ w następującym
zakresie:
wykreśla zapis: 
dla grupy 1 - +21,5 D - 3 szt,  winno być: „+ 21,5 – 4 szt” 
dla grupy 1 - +22,5 D - 2 szt,  winno być „ +22,5 – 3 szt”
dla grupy 2 - +22 D-2 szt, winno być  „+22- 1 szt.”

Pytanie 10,   dot. zapisów pkt. III. 2 . 1/SIWZ 
Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu uzupełnienia depozytu w ciągu 24 godzin z uwagi na
to,  że  soczewki  stanowiące  przedmiot  zamówienia  stosowane  są  w  planowanych  zabiegach
okulistycznych. Ponadto dla soczewek o dioptrażach rotujących się depozyt obejmuje więcej niż 1 szt.
dlatego proszę jak we wstępie.   

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie depozytu w ciągu 48 h. 

Pytanie 11,   dot. zapisów pkt. III. 2 . 3/SIWZ 
Czy ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych, Zamawiający wyrazi
zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy zestawu do operacji zaćmy wraz z kasetą do 6
tygodni  od złożenia  zamówienia,  a  do tego czasu dostawy  zestawów zastępczych o przybliżonym
składzie?   Oferowane  przez  Wykonawcę  zestawy  do  operacji  produkowane  są  pod  indywidualne
potrzeby każdego klienta, dlatego proszę jak na wstępie. 

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy
zestawu  do  operacji  zaćmy  wraz  z  kasetą  do  6  tygodni  pod  warunkiem  spełnienia
pozostałych wymogów zawartych w SIWZ. 
Zamawiający modyfikuje  załącznik nr  4  do SIWZ w taki  sposób,  że w  § 5 po ust.  9.
dopisuje ust. 10 o następującej treści: 
„10.  niezależnie  od  postanowień  ust.  9  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  przedłużenia  pierwszej
dostawy  jednorazowych kompletów operacyjnych z kasetą do 6 tygodni, w przypadku konieczności
uruchomienia produkcji”.

Pytanie 12,   dot. zapisów pkt. III. 4 SIWZ oraz   §   3 ust. 2 projektu umowy:
Proszę  o  doprecyzowanie  zapisu  zgodnie  z  poniższą  propozycją:  „Odbiorca  zastrzega  sobie  prawo
zamówienia mniejszej  niż określona w ust.  1 ilości  wyrobów medycznych w przypadku zmniejszenia się jego
zapotrzebowania przy czym zmniejszenie to nie przekroczy 30 % wartości umowy brutto”.  

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

Pytanie 13,     dot. zapisów   §   3 ust. 3 projektu umowy
Zwracam się doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją: 
„   Nie  zamówienie  w  okresie  obowiązywania  niniejszej  umowy  wyrobów  medycznych  w  ilości

określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie
pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu o ile
zmniejszenie to nie przekroczy 30 % wartości umowy brutto”.

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

Pytanie 14,   dot. zapisów   §   5 ust. 5 oraz 9 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostaw do max 72 godzin.

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

Pytanie 15,   dot. zapisów     §   5 ust. 6 projektu umowy
Zwracam się doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją: 
„ Uzupełnienie depozytu będzie następowało,  na podstawie zamówień Odbiorcy w formie Raportu
zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej, niż raz w miesiącu. Na podstawie Raportu zużytych
soczewek zostanie wystawiona faktura Vat.”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis. 



Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ w taki sposób, że § 5 ust. 6 otrzymuje
następującą treść: 
„6. Uzupełnienie depozytu będzie następowało, na podstawie zamówień Odbiorcy w formie Raportu
zużytych soczewek, przesyłanych nie rzadziej,  niż raz w miesiącu.  Na podstawie Raportu zużytych
soczewek zostanie wystawiona faktura Vat.”

Pytanie 16,   dot. zapisów   §   5 ust. 8 projektu umowy
Zwracam się doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją: 
„  Odbiorca  może  wystąpić  do  Dostawcy  o  wymianę  materiału  na  równorzędny  o  dłuższej  dacie
ważności najpóźniej na rok przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. W
przypadku  nie  zgłoszenia  chęci  wymiany,  Dostawca  wystawi  fakturę  na  materiały,  które
przeterminowały się w siedzibie Odbiorcy.”
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie 17,   dot. zapisów   §   7 ust. 4 projektu umowy
Zwracam się doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższą propozycją: 
„ Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi  w siedzibie Zamawiającego spis z natury
materiałów powierzonych w depozyt. Termin spisu z natury zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2
– 3 tygodnie przed jego datą.  Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w
momencie  spisu  z  natury  lub  rozliczenia  depozytu  po  wygaśnięciu  lub  wyczerpaniu
umowy, upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące
lub uszkodzone materiały. W przypadku braków lub uszkodzeń stwierdzonych podczas
spisu z natury, faktura zostanie wystawiona w oparciu o formularz spisowy a depozyt
uzupełniony do stanu  wyjściowego. ”

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

Pytanie 18, dot. § 10 ust. 2.2) wzoru umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: 
2) 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,  zapisy SIWZ bez zmian. 

Termin składania ofert  pozostaje bez zmian tj.  do dnia 14 lipca  2014 r. 10:00, termin
otwarcia ofert :  14 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. 


