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                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                      

                                                                                          
Nr sprawy ZO/14/DZ/2022  

Przedmiot postępowania:   

Zakup i dostawa narzędzi wielorazowych do mikrochirurgii oka  

do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego  

  

  

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, udziela 

wyjaśnień do treści zapytania ofertowego ZO/14/DZ/2022:  

1. Pytanie do wszystkich pakietów:  

Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę bez dołączonych próbek zaoferowanych towarów? 

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje oferty bez dostarczenia próbek  

2. Pytania do Pakietu nr 1:  

➢ Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 100 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

➢ Czy Zamawiający dopuści pęsetę prostą, 1x2 ukośne zęby , średnica 0,3mm, platforma 

wiążąca 6mm, powlekana wolframem, długość całkowita 90 mm? 

➢ Czy zamawiający dopuści  produkt o następujących parametrach: Pęseta mikrochirurgiczna 

prosta z ząbkowanym uchwytem zakończonym polerowanym wykończeniem.  Drobne 1 x 2 zęby. 

Długość całkowita: 96 mm, 3,8 cala.? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – ocena po przetestowaniu próbek 

3. Pytania do Pakietu nr 3: 
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➢ Czy Zamawiający dopuści nożyczki proste o długości 115mm, długość ostrza 12mm? 

➢ Czy zamawiający dopuści  produkt o następujących parametrach: Nożyczki mikrochirurgiczne 

proste z ostrymi  spiczastymi końcówkami o długości 21 mm. Płaski ząbkowany uchwyt  

z polerowanym wykończeniem. Długość całkowita: 120 mm, 4,7 cala.? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – ocena po przetestowaniu próbek 

4. Pytania do Pakietu nr 4: 

➢ Czy Zamawiający dopuści szpatułkę  o szerokości końcówki 0,8mm, długości całkowitej 

103mm, od końcówki do zagięcia 10 mm, końcówka 15mm? 

➢ Czy zamawiający dopuści  produkt o następujących parametrach: Szpatułka z płaskim kątem 0,5 

x 0,3 mm. Końcówka 10 mm. Całkowita długość 110 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – ocena po przetestowaniu próbek 

5. Pytania do Pakietu nr 5: 

➢ Czy Zamawiający dopuści długość ostrzy 7 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

➢ Czy zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:  

Nożyczki mikrochirurgiczne  typu VANAS  dł. 85 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – ocena po przetestowaniu próbek 

6. Pytania do Pakietu nr 6: 

➢ Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 115mm, okrągła rączka, kąt zagięcia tipa 

45st,  średnica 0,25mm? 

➢ Czy zamawiający dopuści  produkt o następujących parametrach: Mikrohaczyk tęczówkowo-

implanowy z końcówką kątową o średnicy 0,18 mm, wał kątowy 10 mm. Okrągły radełkowany 

uchwyt z matowym wykończeniem. Długość całkowita: 119 mm, 4,7 cala. Materiałów- Tytan? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę warunkowo – ocena po przetestowaniu próbek 

7. Pytanie do zapytania ofertowego: 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zwróci Wykonawcom próbki narzędzi 

dostarczonych do testowania, z uwagi na fakt że są to to narzędzia wielorazowego użytku  

o znacznej wartości? W przypadku zgody prosimy o wprowadzenie tej informacji w Załączniku  

nr do ZO – wykaz próbek 

Odpowiedź: Zamawiający dokona zwrotu próbek Wykonawcom po ich przetestowaniu  

8. Pytania do wzoru umowy: 

1) W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia 

zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 7 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego 



terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów z ,,…od dnia zgłoszenia reklamacji” 

na ,,…od dnia uznania reklamacji” 

Odpowiedź: Uwzględnienie zmiany postanowienia § 7 ust.5 projektu umowy w sposób wskazany 

przez Wykonawcę, skutkowałoby brakiem wskazania w jakim terminie Wykonawca ma się 

wypowiedzieć czy uznaje reklamację czy nie. 

Zatem Zamawiający, uznając że być może wymagany umowa termin dostarczenia produktów 

nieobjętych wadą, w razie uznania deklaracji, nastręczać może trudność w realizacji,   zgadza się 

na zmianę treści ust. 5 w § 7  projektu umowy ale poprzez zastąpienie jego dotychczasowego 

brzmienia następującym :  

„5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca 

zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 5-u dni  roboczych od dnia jej 

zgłoszenia i w tym terminie, w razie nieuznania reklamacji,  udzielić Zamawiającemu 

pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nieuznania reklamacji, a w razie uznania 

reklamacji za uzasadnioną,  dostarczenia Produktów na własny koszt odpowiednio:  

w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego wymagania Zamawiającego 

określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 5-u  dni roboczych od dnia uznania 

reklamacji z uzasadnioną.” 

2) Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień 

projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par 8 ust. 2 pkt. 2, 3  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość: 

2) 0,2% wartości netto Produktów niedostarczonych w terminie, o którym mowa w § 2 

ust. 6, obliczonej odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 

1 - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto Produktów 

niedostarczonych w terminie. 

3) 0,2% wartości netto Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie, 

o którym mowa w § 7 ust. 5, obliczonej wg cen jednostkowych netto określonych 

w Załączniku Nr 1 - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie. 

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikowania postanowień § 8 ust. 2 pkt 2 i 3 

projektu umowy w sposób wnioskowany przez Wykonawcę, bowiem  limit kar umownych   



o których mowa we wskazanym wyżej postanowieniu, a tym samym kwestię miarkowania kar,  

wyznacza  treść  ust. 4 w § 8 projektu umowy , w brzmieniu :  

 „4. Kary umowne naliczone na podstawie ust. 2 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości 

netto danej części umowy obliczonej wg cen jednostkowych netto Produktów określonych  

w Załączniku Nr 1.”  

3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień „na cito” 

zważywszy na fakt, że oferowane narzędzia chirurgiczne wykorzystywane są w planowanych 

zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie? 

Odpowiedź: Czas oczekiwania na realizację zamówienia do 30 dni kalendarzowych – dotyczy 

pakietu nr 3; pozostałe pakiety czas oczekiwania do 60 dni kalendarzowych. 

4) Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów: 

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych 

w niniejszej Umowie” 

Odpowiedź: §2 pkt.16 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania  

z 20% dostaw / ..sztuk / wartości asortymentu / ilości / realizacji zamówienia” 

5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  w § 8, ust. 2 pkt 1) Wzoru umowy 

z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu Umowy? 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia bez zmian zapis w § 8 ust. 2 pkt. 1 wzoru umowy 

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 8, ust. 2 pkt 2) Wzoru umowy  

z 0,5% na 0,1% wartości brutto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia?  

Odpowiedź: we wzorze umowy w § 8 ust. 2 pkt. 2 wysokość kary wynosi 0,2% wartości netto 

produktów niedostarczonych w terminie; Zamawiający pozostawia ten zapis bez zmian  

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 8, ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy  

z 0,5% na 0,1% wartości brutto przedmiotu reklamacji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia? 

Odpowiedź: we wzorze umowy w § 8 ust. 2 pkt. 3 wysokość kary wynosi 0,2% wartości netto 

Produktów objętych reklamacją niedostarczonych w terminie; Zamawiający pozostawia ten zapis 

bez zmian  



8) Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za 

termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę brzmienia  ust. 9 w § 6 na następujące:  

„Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania wpłaty dokonanej przez Zamawiającego na rachunku 

bankowym Wykonawcy wskazanym w fakturze.” 

Powyższe znajduje potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. 

akt III CZP 164/94, , w którym Sąd rozważając problematykę miejsca wykonania zobowiązania, 

odniósł ją do chwili spełnienia świadczenia. 

9. Pozostałe pytania: 

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę 

kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej 

cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i 

obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które 

zostanie przesłane w formie pisemnej. 

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank 

kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 

Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. 

 

 

 

/-/ Monika Piątkowska 

Kierownik ds. zaopatrzenia 


