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Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

                  Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art. 

38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r., 
poz.1843 ze zm.), udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu: 

1. Pakiet nr 5 

Czy zamawiający dopuści również filtr światła niebieskiego o długości fali w zakresie 400-440 nm? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taki filtr światła niebieskiego. 
 

2. Pakiet nr 7                
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o dioptrażu od +10,00D do 30,00D co 0,5D oraz filtr światła 

niebieskiego o długości fali w zakresie 400-440 nm? 
Odpowiedź: Nie 

 

3. Pakiet nr 9                                                                                                 
Czy zamawiający dopuści również soczewkę o długości 11mm zapakowaną fabrycznie do kartridża? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści. 
 

4. Pakiet nr 9 – dotyczy wzoru umowy 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji  soczewek torycznych do 7 dni z uwagi na fakt , iż 
są to soczewki które wszczepia się w planowanych zabiegach, które można z wyprzedzeniem ustalić? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostaw soczewek określonych w 
pakiecie nr 9 do 7 dni. 

 

5. Pytanie dot. wykazu dostaw 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty przetargowej 2 referencji o łącznej wartości 

brutto 2 950 000,00 zł ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający uzna spełnienie wymagania w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej dołączenie do oferty dwóch referencji o proponowanej wartości. 
 

6. Pakiet nr 6                                                                                                 

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 dopuszcza dodatkową  jedną igłę mocującą jednorazowego użytku z 
uwagi na fakt, iż podczas  implantacji soczewki afakijnej przedniokomorowej zestaw do implantacji nie 

jest stosowany?                       
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza dodatkową igłę mocującą jednorazowego użytku. 

http://www.spkso.waw.pl/
mailto:klinika@spkso.waw.pl
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytenzuga4a
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7. Pakiet nr 7                                                                                                

Czy Zamawiający dopuści dioptraż w zakresie +6,0D do +30,0 D?  

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiego dioptrażu. 
 

8. Pakiet nr 2                                                                                                
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie 6 zestawów wielorazowego użytku do implantacji soczewek 

(injector plus pęseta) dla całego pakietu 2 ? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

 

9. Pakiet nr 4                                                                                                
Czy Zamawiający dopuści soczewki w zakresie dioptrii od -5,0 D do +5,0 D stopniowane co 1,0 D ,a od +6,0 

D do +30,0 D stopniowane co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści soczewki o proponowanych dioptrażach. 

 

10. Pakiet nr 7                                                                                                
Czy Zamawiający wymaga soczewki z filtrem UV w zakresie od 398nm do 401nm, w zależności od wartości 

dioptrażu soczewki ? 
Odpowiedź: Tak.  

 
11. Pakiet nr 7                                                                                                

Czy Zamawiający wymaga soczewki w zakresie dioptrii od +6,0 D do +30,0 D stopniowane co 0,5D a od 

+31,0 D do +34,0 D stopniowane co 1,0 D? 
Odpowiedź: Tak.  

 
12. Pytanie dot. załącznika „Wykaz próbek”-pakiet nr 1  

Soczewki z PMMA do fiksacji śródskleralnej 

Czy Zamawiający dopuści próbkę soczewki o mocy +21,0 D zamiast soczewki o mocy +23,0D ? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuści do testowania soczewkę o mocy +21,0 D zamiast soczewki o mocy 

+23,0 D. 
 

13. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”                                                                               
Czy w przypadku składania oferty na pakiet 2, 3, 4, 5 i 7 Zamawiający dopuści złożenie w ramach próbek 

jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku składającego się z wielorazowego injectora i 

wielorazowej pensety dla w/w pakietów? 
Odpowiedź: Tak.  

 
14. Pytanie dot. załącznika nr 2 „Wykaz próbek”      

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, czy Wykonawca oferując zestaw do implantacji wielorazowego użytku 

w ramach próbek powinien również podać jego cenę, jak w przypadku soczewek. 
Odpowiedź: W formularzu „Wykaz próbek” należy podać jedynie wartość soczewek przekazanych do 

testowania. 
 

15. Pytanie dot. zapisów SIWZ 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie  wymaganego okresu gwarancji (ważności) z 24 miesięcy do 12 
miesięcy ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wymaganego okresu gwarancji (ważności) 
określonego na 24 miesiące. 

 

16. Pytanie dot. zapisów rozdziału V pkt 1 C i VI pkt 5.2 SIWZ                                                                                             

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie przez 

Wykonawcę  zrealizowania co najmniej dwóch dostaw wyrobów medycznych stosowanych w 

okulistyce o wartościach  nie mniejszych niż (każda)  wyszczególnionych dla poszczególnych pakietów w 

rozdziale V pkt 1 C SIWZ ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie do końca rozumie sens tego pytania albowiem warunki udziału w 

postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostały precyzyjnie określone w rozdziale V. W 

przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na kilka pakietów może udokumentować wykonanie co najmniej 2 

dostaw wyrobów medycznych w kwocie stanowiącej zsumowaną wartość przewidzianą dla tych pakietów albo 

wykazać po 2 dostawy dla każdego z pakietów odrębnie – do decyzji wykonawcy. 
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17. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczać soczewki wewnątrzgałkowe (zwane dalej „Soczewkami”) w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni robocze od daty zamówienia towaru. W przypadku konieczności zrealizowania dostawy „na cito” 
realizacja nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego z zastrzeżeniem § 5 ust 3. Terminy dostaw obowiązują bez 
względu na wartość i zakres dostawy.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 
zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi, tak jak ma to miejsce w stosunku do innych 

terminów umownych.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw „na cito” w ciągu 1 dnia roboczego 

 

18. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Uzupełnianie 
banku implantów będzie następowało w uzgodnionych terminach z zachowaniem terminów, o których mowa 
w ust.2, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego 
w formie Raportu soczewek/materiałów – wykorzystanych do udzielenia świadczeń zdrowotnych, w ciągu 1 
dnia roboczego od złożenia zamówienia.”? 

Uzasadnienie: Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższą modyfikację.  

 

19. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W trosce o 
należytą gospodarkę Soczewkami Zamawiający będzie zużywał powierzone Soczewki począwszy od Soczewek 
o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca 
może wymienić dany asortyment na inny najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem jego termin 
przydatności. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za  wyroby przeterminowane oraz 
za te, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 
miesięcy.”?  

Uzasadnienie: Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie 
bezwartościowe, gdyż nie będzie mógł ich już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do 

zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie §3 ust. 11 projektu umowy w powyższym brzmieniu. 

 

20. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca 
wystawi fakturę z uwzględnieniem stawki podatku VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu 
powstania zobowiązania podatkowego, dla Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital 
Okulistyczny, 03-709 Warszawa, ul. Józefa Sierakowskiego 13, NIP: 113-21-68-300.”? 

Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy faktury powinny być wystawiane z uwzględnieniem stawki obowiązującej 
w dniu powstania zobowiązania podatkowego, a nie dnia wystawienia faktury. 

Odpowiedź: Dotychczasowe brzmienie §4 ust. 7 projektu umowy pozostaje bez zmian. 

 

21. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §5 ust. 3 projektu umowy zdanie pierwsze w następującym 
brzmieniu: „W przypadku braku na stanie magazynowym Wykonawcy Soczewek, których okres gwarancji 
(ważności) wynosi co najmniej 12 miesięcy Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego.”? 
Uzasadnienie: Wykonawca może zapewnić dostarczanie wyrobów z termin przydatności wynoszącym 12 

miesięcy; 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczania soczewek z terminem gwarancji (ważności) wynoszącym 24 
miesiące. 

 

22. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu 
następujące kary:  

1) 10% wartości netto niezrealizowanej części Przedmiotu dostawy określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający 
lub Wykonawca odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2, za które 



4 

 

odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy;  

2) 0,2% wartości netto niedostarczonej części Przedmiotu dostawy, za przekroczenie terminu dostawy, o 
którym mowa w § 3 ust. 2, z powodów zawinionych przez Wykonawcę, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości;  

3) 0,2% wartości netto przedmiotu reklamacji, w przypadku przekroczenia terminu wykonania reklamacji, o 
którym mowa w § 5 ust. 5, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% tej wartości.”? 

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że wszystkie kary umowne będą naliczane od wartości 
netto, gdyż to ona określa wysokość zobowiązania; 

- Kara umowna powinna być naliczana w przypadku wystąpienia okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, 

a nie okoliczności niezależnych od Zamawiającego. Okolicznością niezależną od Zamawiającego może być np. 
zdarzenia o charakterze siły wyższej, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu; 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi powyższej modyfikacji do wzoru umowy. W przypadku wystąpienia 
siły wyższej  możliwa jest zmiana w zakresie dotyczącym terminu dostawy - §8 ust.2 pkt. 2) lit.a) projektu 

umowy. 

Zamawiający uznaje jednocześnie zasadność dokonania zmiany w §6 ust. 1 pkt. 3) projektu umowy 
zmieniając wyrażenie „brutto” na „netto”. 

 

23. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §6 projektu umowy ustępu nr 2? 

Uzasadnienie: Stosownie do przepisu art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), w okresie 
obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii nie jest możliwe dokonywania potrąceń należności 

zaistniałych w związku z realizacją umów zawartych na podstawie ustawy PZP. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wykreśli § 6 ust. 2 z projektu umowy, gdyż ma on charakter uniwersalny i 

dotyczy okoliczności nie związanych  z występowaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

W sytuacji wystąpienia okoliczności o których mowa w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych zastosowanie będzie miał przytoczony  art. 15r1 ust. 1, o ile zdarzenie, w związku z 
którym zastrzeżono karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 
 

24. Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 1 pkt 2) projektu umowy w następującym brzmieniu: „gdy 
Wykonawca nie realizuje istotnych postanowień Umowy zgodnie z Umową pomimo wezwania go do działania 
zgodnego z Umową lub też pięciokrotnie nienależycie wykonał swoje istotne zobowiązania umowne, albo 
gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie § 6 ust. 1 pkt. 2 lub 3 przekroczy równowartość 15% 
kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1;”? 

Uzasadnienie: Umowa ma być zawarta aż na 48 miesięcy, zasadnym jest więc zwiększenie dopuszczalnej 
liczby uchybień, których zaistnienie nie będzie wiązało się z możliwością rozwiązania umowy przez 

Wykonawcę.  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę jednakże wyrażenie „dwukrotnie” zmienia 

na wyrażenie „trzykrotnie”. Zamawiający zwraca uwagę, że termin realizacji określony w SIWZ został 

określony na 24 miesiące przy czym w przypadku nie wykupienia towaru w pełnej ilości Zamawiający 
zastrzegł sobie możliwość przedłużenia okresu realizacji maksymalnie do 48 miesięcy. 

 

25 . Pytanie dot. projektu umowy                                                                                               

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: 
„Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, 
bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. 
okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania 
umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego 
wykonywania umowy.” ? 

Uzasadnienie: W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na 

rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej 

epidemii (jeśli taka wystąpi). Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w 
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takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy, o ile poinformuje Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na 

zobowiązania umowne i niezwłocznie podejmie się działań mających na celu wykonanie/należyte wykonane 
umowy po ustąpieniu ww. okoliczności. 

Odpowiedź: Mając na względzie aktualną sytuację związaną z występowaniem epidemii koronawirusa SARS-
CoV-2, Zamawiający uzupełni treść §6 projektu umowy o ust.4 w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zobowiązuje się odstąpić od dochodzenia  kar lub odszkodowań zawartych niniejszej umowie  z 
tytułu opóźnienia w dostawie wyrobów objętych niniejszą umową o ile opóźnienie to wystąpi z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, a spowodowanych epidemię Covid-19. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawiania Zamawiającemu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie umowy oraz wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i 
dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość, stosownie do art. 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”. 

 
26. Pakiet nr 7                

Czy Zamawiający dopuści anulację 5st? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiej anulacji. 

 
27. Pakiet nr 2                

Czy Zamawiający dopuści soczewkę preloaded hydrofobową pokrytą heparyną z filtrem UV przepuszczającym 

max. 10% światła o długości fali poniżej 395 nm? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę. 

 
28. Pakiet nr 2                

Czy w przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający odstąpi od 

wymogu zapewnienia zestawów do implantacji wielorazowego użytku? 
Odpowiedź: Tak.  

 
29. Pakiet nr 2                

Czy Zamawiający wymaga soczewkę asferyczną? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga soczewki asferycznej. 

 

30. Pakiet nr 8                
Czy Zamawiający dopuści soczewkę akrylową hydrofilną z powierzchnią wykazującą właściwości 

powierzchni hydrofobowej, o długości 11 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuści takiej soczewki. 

 

31. Pakiet nr 5                
Czy w przypadku zaoferowania soczewki w opcji preloaded, Zamawiający odstąpi od wymogu 

zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku? 
Odpowiedź: Tak. 

 

32. Pakiet nr 9                
Czy Zamawiający dopuści soczewkę akrylową hydrofilną o długości 11 mm, pozostałe parametry bez 

zmian? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę. 

 
33. Pakiet nr 8                

Czy w przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający 

odstąpi od wymogu zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku? 
Odpowiedź: Tak. 

 
34. Pakiet nr 9                

Czy w przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym systemem implantacyjnym, Zamawiający 

odstąpi od wymogu zapewnienia jednego zestawu do implantacji wielorazowego użytku? 
Odpowiedź: Tak. 

 
35. Pytanie dot. wzoru umowy -  §3 ust. 5  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnianie banku implantów w ciągu 48 godzin w dni robocze od 
złożenia zamówienia /dot. pakietów 1-6/? 
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Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą propozycję /patrz odpowiedź na pytanie 

nr 18/ 
 

36. Pytanie dot. wzoru umowy -  §3 ust. 2 /pakiet 9/ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy soczewek wewnątrzgałkowych w terminie nie dłuższym niż 3 

dni robocze od daty zamówienia towaru, a w przypadku dostawy „na cito”, realizację zamówienia do 48 
godzin w dni robocze /dot. pakietu 9/? 

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostaw soczewek określonych w 

pakiecie nr 9 do 7 dni /patrz odpowiedź na pytanie nr 4/. W przypadku konieczności dostawy tych 
soczewek „na cito” realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego.  

 
37. Pytanie dot. wzoru umowy -  §3 ust. 2 /pakiet 8/  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy soczewek wewnątrzgałkowych w terminie do 6 tygodni od 

daty zamówienia towaru, bez możliwości dostaw „na cito” /dot. pakietu 8/? 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie soczewek w zakresie pakietu nr 8 w terminie 

do 6 tygodni od daty zamówienia towaru, bez konieczności dostaw „na cito”. 
 

38. Pakiet nr 8, 9            
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazywanie na fakturze osobnych pozycji i cen dla soczewek oraz 

jednorazowych systemów implantacyjnych, przy założeniu, iż suma cen cząstkowych za w/w elementy 

składowe, będzie równa cenie jednostkowej wykazanej we formularzu asortymentowo-cenowym? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę. 

 
39. Pytanie dot. wzoru umowy -  §5 ust. 2-3 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem gwarancji jakościowej, 

gdyż używa terminu gwarancji zamiennie z terminem ważności soczewek, a to są dwa różne pojęcia? 
Odpowiedź: Gwarancja jakościowa jest pojęciem szerszym i obejmuje ogólnie kwestie związane z 

jakością dostarczanego towaru jako całości. Jakość dostarczanych w ramach umowy produktów nie może 
odbiegać np. od jakości próbek produktów przetestowanych w ramach prowadzonego postępowania. 

Gwarancją jakościową objęty jest nie tylko sam produkt ale np. opakowanie, w którym ten produkt jest 
dostarczany i które w chwili dostawy nie powinno nosić śladów uszkodzeń czy też niekompletności. 

 

40. Pakiet nr 2                
Soczewka tylnokomorowa zwijalna jednoczęściowa, zakres dioptrii od +6 do + 30: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 2 dopuści soczewki tylnokomorowe zwijalne jednoczęściowe  
z filtrem UV przepuszczającym 10% światła o długości fali 376,5 nm do 380 nm? Pozostałe parametry 

bez zmian. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie soczewki. 
 

41. Pakiet nr 5                
Soczewka zwijalna akrylowa hydrofobowa asferyczna: 

Czy Zamawiający w Pakiecie 5 dopuści soczewki zwijalne akrylowe hydrofobowe asferyczne z filtrem UV 

przepuszczającym 10% światła o długości fali 422.6 nm do 427.4 nm i filtrem światła fioletowego w 
zakresie 427.4 nm do 450 nm z zakresem dioptrii od +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D? Pozostałe parametry 

bez zmian. 
Soczewki filtrujące światło fioletowe poprawiają widzenie skotopowe (tj. przy słabym oświetleniu) i rytm 

dobowy w porównaniu z  implantami blokującymi światło niebieskie. 
Filtrując wysokoenergetyczne fale fioletowe poprawiają jakość widzenia i redukują rozpraszanie światła, 

aby sprostać zmieniającym się potrzebom pacjentów i preferencjom ich stylu życia. 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści takie soczewki. 
 

42. Pytanie dot. wzoru umowy               
Czy 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. 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 nie wyraża zgody na powyższą propozycję. 
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43. Pytanie dot. wzoru umowy               

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 nie wyraża zgody na powyższą propozycję. Dotychczasowe zapisy dotyczące 
tych kwestii pozostają bez zmian. 

 
44. Pytanie dot. wzoru umowy               

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu uzupełnienia banku implantów do 48 godzin po 

zgłoszeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego (dotyczy Pakietów od 1 do 6)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę. 

 
45. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.1              

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej 

części Przedmiotu dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wysokość kary umownej, zwracając jednocześnie uwagę, że 

dotyczy ona wyłącznie okoliczności, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z uwagi na fakt, że 
Wykonawca nie realizuje Przedmiotu umowy zgodnie z Umową lub w sposób nienależyty wykonuje swoje 

zobowiązania umowne, a więc z powodu okoliczności  o których mowa w § 7 ust.1 pkt.2 . 
 

46. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.2              

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości netto niedostarczonej 
części Przedmiotu dostawy? 

Odpowiedź: Wysokość kary umownej pozostaje bez zmian. 
 

47. Pytanie dot. wzoru umowy - § 6 ust.1 pkt.3              

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu 
reklamacji? 

Odpowiedź: Wysokość kary umownej pozostaje bez zmian. 
 

48. Pakiet nr 2 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści soczewkę tylnokomorową, zwijalną, jednoczęściową, akrylową, 

asferyczną, bezaberracyjną, preloadowaną, z czterema haptenami (znacznik poprawności położenia 

soczewki na obwodzie części optycznej), w pełni hydrofobową, z jednorazowym systemem 
implantacyjnym, zakres dioptrażu: od 0.0 D do +10.0D stopniowane co 1.0 D, od +10.0 D do +34.0 D 

stopniowane co 0.5 D, rozmiar całkowity 11.0 mm, średnica części optycznej 6.0 mm, angulacja: 0°, filtr 
UV, zalecany rozmiar cięcia 2.2 mm, ostra krawędź 360°, indeks refrakcji 1.54, stałe optyczne: A: 119.2, 

ACD: 5.67, Surgeon Factor: 1.9, Haigis: a0: 2.027 / a1: 0.4 / a2: 0.1? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę. 
 

49. Pakiet nr 5 
Czy Zamawiający w Pakiet 5 dopuści soczewkę tylnokomorową, zwijalną, jednoczęściową, akrylową, 

asferyczną, bezaberracyjną, preloadowaną, z czterema haptenami (znacznik poprawności położenia 

soczewki na obwodzie części optycznej), w pełni hydrofobową, z jednorazowym systemem 
implantacyjnym, zakres dioptrażu: od 0.0 D do +10.0D stopniowane co 1.0 D, od +10.0 D do +34.0 D 

stopniowane co 0.5 D, rozmiar całkowity 11.0 mm, średnica części optycznej 6.0 mm, angulacja: 0°, filtr 
UV oraz filtr światła niebieskiego, zalecany rozmiar cięcia 2.2 mm, ostra krawędź 360°, indeks refrakcji 

1.54, stałe optyczne: A: 119.2, ACD: 5.67, Surgeon Factor: 1.9, Haigis: a0: 2.027 / a1: 0.4 / a2: 0.1? 
Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuści taką soczewkę. 
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