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Wszyscy uczestnicy postępowania
Nr sprawy ZP/04/2022
Przedmiot postępowania:
DOSTAWA PRODUKTÓW DO CZASOWEJ TAMPONADY SIATKÓWKI ORAZ
BARWNIKÓW OKULISTYCZNYCH
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (1)
Zamawiający, tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny działając zgodnie z art.
284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, udziela wyjaśnień do treści
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, sporządzonej w niniejszym postępowaniu:
1. Pytanie do pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 barwnik do błon siatkówkowych stosowany przy usuwaniu
błony granicznej wewnętrznej ILM oraz do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego w
składzie: trifenylometan Brillant Blue o stężeniu 0,25 g/I, zawartość substancji barwiącej Brillant Blue G 0,125mg oraz błękit bromofenolowy o stężeniu 1,3 g/I, zawartość substancji barwiącej -0,65 mg
pakowany w szklane amułkostrzykawki o pojemności 0,5 ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany barwnik a ostateczna decyzja zostanie podjęta po
przetestowaniu próbek.
2. Pytanie do pakietu nr 1
Prosimy o dopuszczenie preparatu o poniższym opisie:
Dekalina 5 %, perfluorodekalina, pojemność 5 ml szklana fiolka, sterylna, niepirogenna,
wysokooczyszczona w 100% fluorowana, chemicznie obojętna, nietoksyczna; temperatura wrzenia
142°C, ciężar właściwy 1.91 +/-0.02, współczynnik refrakcji w temp. 20°C: 1.31, lepkość (mPas w
temperaturze 37 st. C): NLT 2.66 cSt
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego preparatu.
3. Pytanie do pakietu nr 2
Prosimy o dopuszczenie błękitu trypanu w opakowaniach zawierających 10 szt. fiolek o pojemności 1 ml
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wielkość opakowań (opak.-10 szt.)

4. Pytanie do pakietu nr 3
Prosimy o dopuszczenie barwnika o następującym opisie:
Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o
stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i
wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki
o pojemności 0.5ml, sterylny. Opakowanie 1 sztuka.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego barwnika w pakiecie nr 3.
5. Pytanie do pakietu nr 4
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie barwnika zawierającego roztwór brilliant blue G o stężeniu
0,0025%. Wszystkie pozostałe składniki zgodne z wymaganiami SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego barwnika o stężeniu 0,0025%.
6. Pytanie do 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.
7. Pytanie do 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
8. Pytanie dot. wzoru umowy § 2 ust. 16
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:
„Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z 20% dostaw realizacji zamówienia.”
Odpowiedź: Dotychczasowa treść §2 ust.16 pozostaje bez zmian.
9. Pytanie dot. wzoru umowy § 8 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub jej części, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość:
1) 5% wartości netto niewykonanej lub nienależycie wykonanej części Umowy, obliczonej odpowiednio
wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy przez
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca
2) 0,1% 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;
3) 0,1% 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?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w zakresie naliczania kar
umownych. Dotychczasowa treść § 8 ust. 2, pkt. 1, 2, 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian.
10. Pytanie do pakietu nr 2
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści barwnik do zaćm pakowany po 10 sztuk (1 op.=10 sztuk)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowaną wielkość opakowań (opak.-10 szt.)

11. Pytanie do pakietu nr 4
Czy Zamawiający w Pakiecie 4 wymaga roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,75 mg, brillant blue G o
stężeniu 0,125 mg, polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4%, o czystości co najmniej 97% potwierdzonej
badaniami zgodnie z ISO-10993, rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowany preparat jednakże nie stanowi to wymogu.
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