
SAMODZIELNY PUBLICZNY KLINICZNY SZPITAL OKULISTYCZNY 

KATEDRA i KLINIKA OKULISTYKI II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 

                         WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 

Dyrektor - Kierownik Katedry i Kliniki:      

 prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik 
   03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 

NIP 113-21-68-300  REGON 016084355  KRS 0000113950 

PN-EN ISO 9001:2015-10  www.spkso.waw.pl  e-mail: klinika@spkso.waw.pl 

Telefon: + 48 22 511-62-00 (centrala), +48 22 511-63-77  (sekretariat) 

+48 22 511-62-10 do 11 (rejestracja), +48 22 511-63-16  (fax kancelaria) 

 

`                                                                                                                            

                                                                                                    Warszawa, dnia 10.02.2021 r. 

                                                                                                                                   

                                                                                   
                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania                    

                                                                                        
Nr sprawy ZP/15/2020 

Przedmiot postępowania:  

DOSTAWA SOCZEWEK WEWNĄTRZGAŁKOWYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 
PYTANIA WYKONAWCÓW I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO (2) 

                  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: 

Dotyczy zapisów SIWZ - pakiet nr 10 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca w celu wykazania posiadania właściwych zdolności 

technicznych i/lub/ zawodowych wykazał realizację co najmniej 2 dostaw wyrobów medycznych  

o wartości nie mniejszej niż wymagana zapisami specyfikacji tj.: Pakiet 10 - 400 000,00 zł brutto każda?"  

Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie co 

najmniej 2 dostaw  wyrobów medycznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku          

wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o  wartości nie mniejszej niż  

400 000,00 zł brutto każda – w odniesieniu do pakietu nr 10. 

 

Korekta „Informacji” z dnia 08.02.2021 r. 

W powyższej informacji zawarto zdanie w brzmieniu: „Wszelkie zapisy we wzorze umowy zawierające 

adnotację „dot. pak.1-7” dotyczyć będą również nowo utworzonego pak.nr 10”.  

Powinno być: „Wszelkie zapisy we wzorze umowy zawierające adnotację „dot. pak.1-6” dotyczyć będą 

również nowo utworzonego pak.nr 10”.  

 

 
                                                                                    Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                              Naczelny Lekarz Szpitala 
                                                                                            dr n.med. Grażyna Broniek 
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