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Nr sprawy ZP/13/2021 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA WISKOELASTYKÓW 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

                  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 przedmiotu zamówienia (do pakietu nr 1) 

W pakiecie nr 1 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„Hialuronian sodu 1,4% 

Opakowanie od 0,85 ml do 1 ml ampułkostrzykawka z kaniulą” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 dopuści materiał wiskoelastyczny na bazie kwasu hialuronowego o 

stężeniu NaHa 1,4% (14mg/ml) – sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w materiał wiskoelastyczny. 

 

2. Pytanie do przedmiotu zamówienia (do pakietu nr 2) 

W pakiecie nr 2 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„Hydropropylmethylceluloza 2% 

Opakowanie: 1,5 ml – 2,5 ml ampułkostrzykawka z kaniulą” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści materiał wiskoelastyczny na bazie kwasu hialuronowego o 

stężeniu NaHa 1,4% (14 mg/ml) – sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści w/w materiału wiskoelastycznego. 

  

3. Pytanie do przedmiotu zamówienia (do pakietu nr 2) 

W pakiecie nr 2 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„Hydropropylmethylceluloza 2% 

Opakowanie: 1,5 ml – 2,5 ml ampułkostrzykawka z kaniulą” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 dopuści materiał wiskoelastyczny na bazie kwasu hialuronowego o 

stężeniu NaHa 2,0% (20 mg/ml) – sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą? 

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuści w/w materiału wiskoelastycznego. Zamawiający wymaga, aby 

zaoferowany materiał wiskoelastyczny był zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 
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4. Pytanie do przedmiotu zamówienia ( do pakietu nr 3) 

W pakiecie nr 3 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„System wiskoelastyczny (duopak) 

- 2% - 3% hialuronian sodu + 2% - 4% chondroitynosiarczan sodu  - opakowanie nie większe niż 1 ml; 

- 1% - 1,5% hialuronian sodu – opakowanie nie większe niż 1 ml; z kaniulami” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści system wiskoelastyczny o następujących parametrach: 

• 2 % hialuronian sodu o objętości 1,2 ml 

• 1,4 % hialuronian sodu o objętości 1,2 ml 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materiał wiskoelastyczny był zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

5. Pytanie do przedmiotu zamówienia ( do pakietu nr 3) 

W pakiecie nr 3 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„System wiskoelastyczny (duopak) 

- 2% - 3% hialuronian sodu + 2% - 4% chondroitynosiarczan sodu  - opakowanie nie większe niż 1 ml; 

- 1% - 1,5% hialuronian sodu – opakowanie nie większe niż 1 ml; z kaniulami” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści system wiskoelastyczny o następujących parametrach: 

• 3 % hialuronian sodu o objętości 1,2 ml 

• 1,4 % hialuronian sodu o objętości 1,2 ml? 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materiał wiskoelastyczny był zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

6. Pytanie do przedmiotu zamówienia (do pakietu nr 4) 

W pakiecie nr 4 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„Preparat wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjno – kohezyjnych, zawierający mieszaninę 1,65%-

2% hialuronianu sodu i 2 % - 4 % siarczanu chondroityny w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml z 

kaniulą” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących właściwościach? 

• Stężenie NaHa 2 % (20 mg/ml) 

• Sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 25 G 

• Charakter dyspersyjno – kohezyjny 

• Wysoka masa cząsteczkowa 

• Osmolarność: 280 – 400 m0smol/kg 

• Ph 7,2 - 7,6 

• Lepkość: 40 000 – 60 000 mPa *s 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materiał wiskoelastyczny był zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

 

7. Pytanie do przedmiotu zamówienia (do pakietu nr 4 ) 

W pakiecie nr 4 w/w przetargu Zamawiający zawarł następujący opis przedmiotu zamówienia: 

„Preparat wiskoelastyczny o właściwościach dyspersyjno – kohezyjnych, zawierający mieszaninę 1,65%-

2% hialuronianu sodu i 2 % - 4 % siarczanu chondroityny w ampułkostrzykawce o pojemności 1 ml z 

kaniulą” 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 dopuści materiał wiskoelastyczny o następujących właściwościach? 

• Stężenie NaHa 3 % (30 mg/ml) 

• Sterylna ampułkostrzykawka o objętości 1,2 ml z kaniulą 25 G 

• Charakter dyspersyjno – kohezyjny 

• Wysoka masa cząsteczkowa 

• Osmolarność: 280 – 400 m0smol/kg 

• Ph 7,2 - 7,6 

• Lepkość: 40 000 – 60 000 mPa *s ? 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowany materiał wiskoelastyczny był zgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia. 

  

8. Pytanie do przedmiotu zamówienia (pakiet nr 3 – Załącznik nr 2c d SWZ) 

Czy Zamawiający wymaga systemu wiskoelastycznego składającego się z 1% hialuronianu sodu oraz 3% 

hialuronian sodu i 4% siarczan chondroityny w opakowaniu o łącznej objętości 0,75ml ( 0,4 ml plus 
0,35ml)? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

  

9. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §2 ust. 14 umowy kolejnego zdania w następującym 
brzmieniu: „Jeżeli cena rynkowa zamiennika będzie wyższa niż cena towaru ujętego w 
umowie, Wykonawca dostarczy zamiennik w cenie rynkowej.”? 

Uzasadnienie: 

Strony nie mogą przewidzieć, jak będzie w przyszłości wyglądała sytuacja na rynku producenckim. 

Wykonawca nie powinien być zmuszany do realizowania zamówień ze stratą. Jeśli cena rynkowa będzie 

wyższa – zamiennik zostanie dostarczany w cenie rynkowej. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

10. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 5 umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 
Produktów na własny koszt odpowiednio: w żądanej ilości, pełnowartościowego lub spełniającego 
wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie: 

1)  5-u dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji - w przypadku 
reklamacji ilościowej lub asortymentowej, 

2) 5-u dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do 
Wykonawcy - w przypadku reklamacji jakościowej.  

lub udzielić Zamawiającemu, w tym terminie, pisemnej odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania 
reklamacji.”? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanego 

asortymentu, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia doręczenia mu 

reklamowanego towaru. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

11. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „Kary umowne 
naliczone na podstawie ust. 2 nie mogą łącznie przekroczyć 10% wartości netto wyrobów, których 
dotyczy dane uchybienie”? 

Uzasadnienie: 

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że górny limit naliczania kar umownych będzie naliczany osobno dla 

danego uchybienia w oparciu o wartość netto towarów, których dotyczy dana zwłoka. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

12. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z §8 umowy ustępu nr 6? 

Uzasadnienie: 

W okresie trwania na terytorium RP stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 nie jest możliwe dokonywanie 

potrąceń kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §8 umowy ustępu nr 6, lecz modyfikuje 

jego treść nadając mu następujące brzmienie : „ 6. W przypadku naliczenia Wykonawcy kary umownej, o 



której mowa w ust. 2, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową i zobowiąże Wykonawcę do 

dokonania płatności w wysokości wynikającej z noty obciążeniowej w terminie 30 (trzydziestu) dni od 

dnia jej otrzymania przez Wykonawcę. 

 

13. Pytanie do projektu umowy 

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §10 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. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy, jeżeli 
będzie to wynikało z sytuacji epidemicznej lub obostrzeń, nakazów lub zakazów 
wprowadzonych w celu zwalczania epidemii lub chorób zakaźnych. ” ? 

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 takiej sytuacji Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w §10 umowy w/w ustępu, bowiem kwestie 

wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego i ewentualnym odstąpieniem od dochodzenia od Wykonawcy kar umownych lub 

odszkodowania są uregulowane w ustawie 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, znanych zapewne obu stronom umowy, w myśl której 

zaniechanie dochodzenia kar umownych lub odszkodowania jest obwarowane spełnieniem konkretnie 

tam wyszczególnionych przesłanek. 

 

14. Pytanie  

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. 

 

15. Pytanie  

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. 

  

16. Pytanie do wzoru umowy (§ 8 ust. 2, pkt. 1, 2, 3) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8 ust. 2, pkt. 1, 2, 3 i ust. 

3 Wzoru Umowy zgodnie z poniższym zapisem? 

 

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. 

 

 

17. Pytanie do wzoru umowy (§ 8 ust. 3) 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

kwocie stanowiącej równowartość 5% wartości netto niewykonanej części Umowy, obliczonej 

odpowiednio wg cen jednostkowych netto określonych w Załączniku Nr 1, z zastrzeżeniem przypadków 

określonych w § 9”? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych. Dotychczasowa treść § 8 

ust. 3 wzoru umowy pozostaje bez zmian. 

 

 

 

18. Pytanie do przedmiotu zamówienia (pakiet nr 1) 

Czy Zamawiający  dopuści pojemność 1,1 ml. Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści w/w materiał wiskoelastyczny. 

 

 
 

 

                                                                      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                  Naczelny Lekarz Szpitala 
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