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Nr sprawy ZP/07/2022 

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. 
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 pakietu nr 1 pozycja 1 

Czy zamawiający dopuści do pakietu numer 1 pozycja numer 1 soczewkę o następujących parametrach: 
• soczewka toryczna jednoczęściowa akrylowa asferyczna hydrofobowa 

• tylna powierzchnia toryczna soczewki z znacznikami poprawności na części optycznej 

• soczewka z filtrem UV 
• uwodnienie soczewki 4% 

• współczynnik refrakcji 1,54 
• dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop. Optyki przesunięta w kierunku tyłu w stosunku do haptyków 

soczewki (step voultet), co zapewnia dobre przyleganie soczewki do tylniej torby, dodatkowo bariera 

zabezpieczająca przed PCO 360 stopni - ostra krawędź (poniżej 10um). 
• soczewka posiadająca otwory fenestracyjne na części haptycznej, zapewniające zwiększoną stabilność 

soczewki poprzez zmniejszenie siły powstałej przy obkurczaniu torebki na część optyczną 
• soczewka pakowana w roztworze soli fizjologicznej co zapewnia stabilność materiału i brak powstawania 

wakuoli po wszczepie, materiał gwarantujący brak odblasków (glistening free – certyfikat FDA). 

• średnica optyczna 6,0 mm 
• długość całkowita 12,5 mm 

• Zakres dioptrażu od 0,0D do + 30D co 0,5D 
• dostępność mocy cylindrycznej: 1,25D; 2,00D; 2,75D; 3,50D; 4,25D; 5,00D; 5,75D 

• do każdej soczewki  jednorazowy injector do cięcia 2,2mm (injector pakowany w box po 10 szt). 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga  zaoferowania soczewek zgodnych ze specyfikacją. 

 

2. Pytanie do przedmiotu zamówienia 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od możliwości składania zamówień „na cito” zważywszy 

na fakt, że oferowane soczewki wewnątrzgałkowe wykorzystywane są w planowanych zabiegach 
chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od możliwości składania zamówień „na cito” 

gdyż dotyczyłoby to wyłącznie sytuacji incydentalnych, sporadycznych, trudnych wcześniej do 
przewidzenia. Zwracamy uwagę, że czas dostawy określony w SWZ wynosi 3 dni robocze i taki termin 

będzie obowiązujący w standardowych dostawach. 
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3. Pytanie do wzoru umowy 

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: Kwestia ta została uregulowana w §2 ust. 16 wzoru umowy zgodnie z którym: 

„Zamawiający dopuszcza możliwość zrezygnowania z dostaw Produktów  do wartości   
stanowiącej równowartość  30% wartości umowy, wskazanej w § 5 ust.1”. 
 

4. Pytanie do przedmiotu zamówienia 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych soczewek wewnątrzgałkowych wynosił 

minimum 12 miesięcy od daty dostawy? 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg aby termin ważności dostarczanych soczewek wynosił 

minimum 24 miesiące od daty dostawy. 

5. Pytanie do wzoru umowy 

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

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? 

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. 

 

6. Pytanie do wzoru umowy 

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

Odpowiedź: Wysokość kar umownych określonych § 8, ust. 2 pkt 2) Wzoru umowy pozostaje bez 

zmian. 
7. Pytanie do wzoru umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych  § 8, ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy do 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: Wysokość kar umownych określonych § 8, ust. 2 pkt 3) Wzoru umowy pozostaje bez 
zmian. 

8. 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 wprowadzenie zmian w proponowanym zakresie. 

9. Pytanie do wzoru umowy 

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 nie wyraża zgody na powyższą propozycję. 
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