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                                                                                                Wszyscy uczestnicy postępowania                     
                                                                                        

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 1 – dotyczy Pakietu nr 1 : 

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach: 
Soczewka hydrofobowa, jednoczęściowa, asferyczna z ujemną aberracją sferyczną, tylnokomorowa do 

korekcji astygmatyzmu, dwuhaptyczna, zmodyfikowane C. Ostre krawędzie na 360 stopniach części 
optycznej. Soczewka z filtrem światła UV oraz filtrem światła fioletowego w zakresie 400-440nm. Zakres 

dioptrażu od +10,00D do +30,00D co 0,5 D. Moc cylindra: 1,00D, 1,50D, 2,25D, 3,00D, 3,75D, 4,50D, 

5,25D, 6,00D. Średnica części optycznej 6,0 mm, średnica całkowita 13,00 mm. Soczewka z 
jednorazowym injectorem i kartridżem przeznaczona do cięcia 2,2-2,4mm. Uwodnienie 1-4%. Liczba 

Abbego 49. Współczynnik refrakcji  1.48. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści proponowanych soczewek. Zamawiający wymaga zaoferowania 

soczewek o zakresie dioptrażu od +6,0 D do +34,0 D 

 
2. Pytanie 2 – dotyczy Pakietu nr 1 : 

Zwracamy się z prośbą o odstąpienia od wymogu dostarczenia zestawu do implantacji wielorazowego 

użytku (iniektor + pęseta)    w przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym zestawem 
implantacyjnym (kartridż + iniector). 

Odpowiedź: W przypadku zaoferowania soczewki z jednorazowym zestawem implantacyjnym 
Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia zestawu do implantacji wielorazowego użytku.                            

 

3. Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1 : 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o przepuszczalności 10% przy 401 nm (UV) dla soczewki +20,0 
dioptrii? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści taką soczewkę.                              
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4. Pytanie 4 – dotyczy Pakietu nr 1 : 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o mocy od +6.0D do +30.0D stopniowane co 0.5D oraz od +31.0D 

do +34.0 D stopniowane co 1.0D ? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę stopniowaną w opisanym zakresie.   

                         

5. Pytanie 5 – dotyczy Pakietu nr 2 : 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu od +10.0D do +30.0D stopniowane co 0.5D? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę.              

                                                                  
  

6. Pytanie 6 – dotyczy Pakietu nr 3 : 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu 10% przepuszczalności światła UV w zakresie długości fali 395-

400nm przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Tak.                          

 

7. Pytanie 7 – dotyczy Pakietu nr 4 : 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę o dioptrażu od -5.0D do +5.0D co 1.0D oraz od +6.0D do +30.0D co 
0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuści proponowaną soczewkę stopniowaną w opisanym zakresie.   
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