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Nasz znak : ZP.271-277.24/2015             Kraków, 20.07.2015 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Dzierżawę  systemu do witrektomii i fakoemulsyfikacji 
wraz z dostawą zestawów operacyjnych do witrektomii tylnej

ZP 24/2015

Na  podstawie  ar t .  38  ust .  2  i  4  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  odpowiada  na  zapytania  złożone  przez
Wykonawców w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1
(pkt.  4) Czy Zamawiający dopuści  aparat,  który posiada 3 systemy pomp dzięki czemu nie
potrzebuje dodatkowej regulacji cyklu pracy noża?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2
(pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści 2 porty?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 3
(pkt. 15) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający ruchów w płaszczyźnie poprzecznej
gdyż wysoka efektywność pracy głowicy oraz końcówki wykonanej w technologii EasyPhaco
nie  wymaga  użycia  dodatkowych  ultradźwięków?  Przedstawiony  opis  tego  parametru  jest
charakterystyczny  dla  aparatu  konkretnego  producenta,  wymaganie  takie  narusza  zasady
uczciwej konkurencji.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 4
(pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy głowicy do fakoemulsyfikacji 28-30
kHz? Głowice  do  fakoemulsyfikacji  pracujące  z  częstotliwością  zbliżoną  do  25  kHz
wykorzystują  fizyczne  zjawiska  „młota  pneumatycznego”  i  powstających  bąbli  próżni
przekazują mniej energii cieplnej do tkanek gałki ocznej 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5
(pkt.  17) Czy  Zamawiający  dopuści  możliwość  pracy  w  trybie  pulsacyjnym  40
pulsów/sekundę?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 6
(pkt. 20) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający modułu pneumatycznego zasilania
mikronarzędzi?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 7
(pkt. 27) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający funkcji refluksu z kontrolą liniową
gdyż   nie jest wykorzystywana w procedurach fakoemulsyfikacji i witrektomii.? Oferowany
przez nas aparat    wyposażony jest  w funkcję refluksu  z kontrolą limitu 
Odpowiedź: Nie.
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Pytanie 8
(pkt. 28) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający możliwości zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o
poszczególnych zabiegach?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 9
(pkt. 30) Czy Zamawiający dopuści aparat nie posiadający wbudowanego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych
parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści aparat z modułem zewnętrznym.

Pytanie 10
(pkt. 35) Czy Zamawiający dopuści sygnalizację w języku angielskim?
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11
(§ 6, pkt. 5)  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny
czas naprawy sprzętu przekroczy 5 dni od chwili przyjęcia zgłoszenia awarii,  Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym
terminie dostarczyć taki sam sprzęt zastępczy
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu § 6 pkt. 5 projektu umowy. 
W związku z odpowiedzią na pytanie nr 12 Zamawiający modyfikuje zapisy § 6 ust. 5 nadając mu brzmienie: 
„W przypadku gdy przewidywany lub faktyczny czas naprawy sprzętu przekroczy 48 h od chwili przyjęcia zgłoszenia
awarii, Wydzierżawiający zobowiązany jest w tym terminie dostarczyć taki sam sprzęt zastępczy.”
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje również pkt. III ust. 10 a) tiret szósty SIWZ.

Pytanie 12
dot. opisu wymagań w zakresie serwisu pkt. III, ust. 10 a) tiret piąty SIWZ, pkt. 5 Formularza Oferty oraz zapisów § 6
ust. 2 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o  wydłużenie czasu naprawy do 48 godzin liczonych w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Wymóg napraw w ciągu 24 godzin jest, ze względów logistycznych, dla Wykonawcy bardzo trudny do realizacji.
Odpowiedź: Zamawiający wydłuża maksymalny dopuszczalny czas naprawy do 48 godzin liczonych w dni robocze od
poniedziałku do piątku.  Termin przystąpienia do naprawy pozostaje  bez  zmian  i  wynosi  max.  24 h.  W związku  
z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji w pkt. III ust. 10 a) tiret piąty SIWZ, pkt. 5 Formularza
Oferty oraz § 6 ust. 2 projektu umowy.

Pytanie 13
dot. minimalnego okresu przydatności do użycia oferowanych zestawów pkt. III ust. 7 SIWZ, pkt. 7 Formularza Oferty
oraz zapisów § 9 ust. 8 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o zmianę wymogu 18 miesięcznego terminu ważności oferowanego zestawu na:
„  ¾ nominalnego okresu ważności zestawu od chwili daty dostawy”.   
Maksymalny, nominalny termin ważności zestawu, w zależności od jego składu i możliwości w zakresie sterylizacji, wynosi
od 12 do 24 i  więcej  miesięcy.  Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z maksymalnym terminem ważności  w
przypadku zestawu o terminie 18-sto miesięcznym, nie jest możliwe. Oferowane wyroby medyczne produkowane są poza
granicami  kraju  i  z  uwagi  na  transport  oraz  inne  względy  logistyczne  Wykonawca  nie  może  dostarczyć  towaru  z
maksymalnym  terminem ważności  określonym  przez  producenta  z  uwagi  na  to,  że już chwilę  po zakończeniu produkcji
materiał będzie miał termin ważności krótszy od tego określonego przez producenta o czas niezbędny na transport z taśmy
produkcyjnej  do np. magazynu.  Proszę o modyfikację  zapisu i  ograniczenie  tego wymogu do  „3/4 nominalnego okresu
ważności”, tak by był możliwy do realizacji przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia wymagania w zakresie minimalnego terminu ważności zestawów na ¾ nominalnego
okresu  ważności  zestawu  od  chwili  daty  dostawy.  W  związku  z  powyższym  Zamawiający  dokonuje  stosownych
modyfikacji w pkt. III ust. 7 SIWZ, pkt. 7 Formularza Oferty oraz § 9 ust. 8 projektu umowy.

Pytanie 14
dot. zapisów pkt. III ust. 8 SIWZ oraz pkt. 11 Formularza Oferty, a także § 7 ust. 2 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w taki sposób, że  zmniejszenie to nie przekroczy 30% wartości umowy
brutto.”
Brak  wskazania  zakresu  zamówienia,  choćby  minimalnego,  który  zostanie  przez  Zamawiającego  zrealizowany  na  100%
powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie
może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający
zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru
umowy w ww. zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia zamówienia
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana
ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości tejże umowy.  Opis przedmiotu zamówienia powinien
wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia”. Precyzyjny opis
przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwi Wykonawcom optymalne skalkulowanie ceny oferty.
Odpowiedź: Nie.



Pytanie 15
dot. zapisów pkt. VII ust. 2 SIWZ:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  złożenie  wraz  z  Ofertą,  na  potwierdzenie  spełniania  wymagań  określonych  przez
Zamawiającego,  Oświadczenia  o  posiadaniu  wszystkich  wymaganych  (zgodnie  z  Ustawą  o  wyrobach  medycznych)
dokumentów dopuszczających  do obrotu i  używania  na  terenie  RP (deklaracja  zgodności,  certyfikat  CE oraz  zgłoszenie/
powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu
ww.  dokumentów  na  każde  wezwanie  Zamawiającego  zarówno  w  trakcie  trwania  postępowania  jak  i  po  jego
zakończeniu zamiast przedkładania pełnej dokumentacji wraz z Ofertą  ?   
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16
dot. zapisów pkt. 9 Formularza oferty oraz § 2 ust. 4 projektu umowy, a także § 8 ust. 5 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 dni.
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 17
dot. zapisów § 5 ust. 5 projektu umowy:
Zwracam  się  o  potwierdzenie,  że  w  sytuacji  uszkodzenia  sprzętu  przez  Dzierżawcę  spowodowanego  użytkowaniem
niezgodnym z instrukcja obsługi, potwierdzonego protokołem sporządzonym w obecności przedstawicieli obu stron umowy,
Dzierżawca pokryje całkowity koszt naprawy uszkodzenia.
Odpowiedź:  Zamawiający  potwierdza,  że  w  sytuacji  uszkodzenia  sprzętu  przez  Zamawiającego  spowodowanego
użytkowaniem  niezgodnym  z  instrukcją  obsługi,  potwierdzonego  protokołem  sporządzonym  w  obecności
przedstawicieli obu stron umowy, Zamawiający pokryje całkowity koszt naprawy uszkodzenia. Zamawiający dokonuje
stosownych modyfikacji zapisów § 5 ust. 6 projektu umowy.

Pytanie 18
dot. zapisów § 9 ust. 10 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu ważności zestawów poddawanych wymianie najpóźniej  na 9 miesięcy przed
upływem daty ważności.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 9 ust. 10 projektu umowy nadając mu brzmienie:
„Dzierżawca może wystąpić do Wydzierżawiającego o wymianę zestawu na równorzędny o dłuższej dacie ważności
najpóźniej na: 
• 9  miesięcy  przed  upłynięciem  daty  ważności  zestawu  wytypowanego  do  wymiany  w  przypadku  zestawów  

z nominalnym terminem ważności wynoszącym min. 24 miesiące, 
• 6  miesięcy  przed  upłynięciem  daty  ważności  zestawu  wytypowanego  do  wymiany  w  przypadku  zestawów  

z nominalnym terminem ważności krótszym niż 24 miesiące”

Pytanie 19
dot. zapisów § 9 ust. 12 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o zmianę częstotliwości przeprowadzania spisu z natury do jednorazowego spisu w ciągu roku.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia  częstotliwości  przeprowadzania spisu z natury do jednorazowego spisu w ciągu
roku.  W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownych modyfikacji w § 9 ust. 12 projektu umowy.

Pytanie 20
dot. zapisów § 11 ust. 1, 1) projektu umowy:
Zwracam się o zmniejszenie wysokości kary umownej do 100 zł za każdy dzień (…).
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21
dot. zapisów § 11 ust. 1, 2) projektu umowy:
Zwracam się o zmniejszenie wysokości kary umownej do 100 zł za każdy dzień (…).
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 22
dot. zapisów § 14 ust. 2 projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisu w taki sposób, że w sytuacji potrzeby przedłużenie okresu obowiązywania umowy
nastąpi ono na mocy porozumienia stron umowy, a nie jak w chwili obecnej na podstawie jednostronnego oświadczenia woli
Zamawiającego/ Dzierżawcy.
Odpowiedź: Nie.



Pytanie 23
dot. zapisów § 14 ust. 5, 1) projektu umowy:
Zwracam się z prośbą o wprowadzenie zapisu umożliwiającego automatyczną zmianę stawki podatku VAT, a tym samym
zmianę ceny brutto, przy bezwarunkowej niezmienności ceny netto z chwilą wejścia w życie aktu prawnego regulującego
zmianę stawki, oraz zapisu, że taka zmiana nie wymaga aneksu.
Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy § 14 projektu umowy poprzez:

• wykreślenie z ust. 5 pkt 1)
• dodanie ust. 6 o treści: „W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian,

zmianie ulega cena brutto proporcjonalnie do wprowadzonej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta nie
wymaga zawierania aneksu do umowy. Wydzierżawiający zobowiązany jest do poinformowania Dzierżawcy na
piśmie o zmianie stawki podatku VAT.”

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje:
• pkt. XII.1. SIWZ: Termin składania ofert: do dnia 12.08.2015r. do godz. 11:00
• pkt. XIII. SIWZ: Termin otwarcia ofert: w dniu 12.08.2015 r. o godz. 11:30

Załączniki do niniejszych odpowiedzi stanowi zmodyfikowany SIWZ, zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór oferty, 
zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy. 

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

Zatwierdził  
     Dyrektor Szpitala

            Dr med. Zbigniew  J. Król

  


