Warszawa, dnia 20.03.2014r.
Nr sprawy SPZOZ.U.179/2014
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa -Ursynów zawiadamia,
iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
p.n.
„dostawy materiałów zużywalnych z zakresu okulistyki” (Nr sprawy
SPZOZ.U.179/2014) wpłynęły zapytania do SIWZ.
Treść zapytań wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej.

Zapytanie nr 1 z dnia 19.03.2014r.
Pytanie załącznik nr 1 poz. nr 1:
Czy Zamawiający dopuści soczewkę o średnicy całkowitej w zakresie 10,5-11,0mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści soczewki ujętej w poz. 1 formularza
asortymentowo -cenowego (zał. nr 1 do SIWZ, po modyfikacji Pakiet nr 1 pozycja nr
1) o średnicy całkowitej w zakresie 10,5-12,5mm. Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści implantację za pomocą injectora i kartridża zapakowanych
osobno?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści implantację soczewki ujętej w poz. 1
formularza asortymentowo -cenowego (zał. nr 1 do SIWZ, po modyfikacji Pakiet nr 1
pozycja nr 1) za pomocą injectora i kartridża zapakowanych osobno. Pozostałe
warunki zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści soczewki o dioptrażu w zakresie 0,0-0,9D w zakresie co
1D, 10,0-30,0D w zakresie co 0,5D?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści soczewkę ujętą w poz.1 formularza
asortymentowo -cenowego (zał. nr 1 do SIWZ, po modyfikacji Pakiet nr 1 pozycja nr
1) o dioptrażu:
0,0 D do +9,0 (co 1 D)
+10 do +30 (co 0.5 D)
+30 do +35 (co 1 D)
Pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.
Czy Zamawiający dopuści soczewkę z stałą ACD od 4,8mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający soczewkę ujętą w poz .1 formularza asortymentowo
-cenowego (zał. nr 1 do SIWZ, po modyfikacji Pakiet nr 1 pozycja nr 1) z stałą ACD
od 4,8mm.
Pytanie załącznik nr 1 poz. nr 9:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 do
osobnego pakietu. Poz. nr 9 stanowić będzie pakiet nr 6.

Zapytanie nr 2 z dnia 19.03.2014r.
Pytanie 1, dot Rozdziału 1 pkt. 2 ) SIWZ:
Mając na uwadze zapisy w w. rozdziału specyfikacji gdzie Zamawiający deklaruje,
że będzie traktować na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o
zamówienie publiczne oraz że będzie prowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, zwracamy się
z prośbą o umożliwienie składania w tym postępowaniu ofert na poszczególne
pozycje.
Nasze doświadczenie i znajomość rynku okulistycznego pozwala stwierdzić, że w
przedmiotowym postępowaniu, w formie w jakiej jest prowadzone – Rozdział 5 SIWZ
– gdzie Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych, będzie mogła
być złożona tylko jedna oferta firmy, która jako jedyna posiada cały wymieniony
asortyment. W związku z powyższym, mając na uwadze deklarację Zamawiającego
wnosimy jak w treści oraz dodatkowo o podanie nowych warunków udziału w
postępowaniu – Rozdziału 9 pkt. 2 SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert na poszczególne
pozycje ujęte formularzu asortymentowo -cenowym (zał. nr 1 do SIWZ). Zamawiający
dopuszcza natomiast do składania ofert częściowych zgodnie z wydzielonymi
pakietami. Podział na pakiety jak również modyfikacja zapisów warunków udziału w
postępowaniu – Rozdziału 9 pkt. 2 SIWZ dostępne w zmodyfikowanej wersji SIWZ,
która została zamieszczona na stronie Zamawiającego www.zozursynow.pl.
Pytanie 2, dot § 11 ust. 2 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej
propozycji:
„- nie dostarczenia w terminie o którym mowa w § 2 ust. 2 zamówionego towaru – w
wysokości 2% wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 11 ust. 2
projektu umowy w sposób następujący:
było:
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości
10% wartości umowy;
- nie dostarczenia w terminie o którym mowa w § 3 ust 2 zamówionego towaru - w
wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki;
- nie dostarczenia w terminie o którym mowa w § 3 ust 3 zamówionego towaru - w
wysokości 2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% wartości
zamówienia;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości
0,5% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki .”
po modyfikacji jest:
„2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy;
- nie dostarczenia w terminie zamówionego towaru - w wysokości 0,5% wartości
opóźnionego towaru, za każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 10% zamówionego
towaru, a niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w
wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”
Pytanie 3, dot. § 12 ust. 1 pkt 6 projektu umowy:
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie ww. paragrafu wg poniższej propozycji:
„zmian ustawowych w przepisach prawa podatkowego powodujących konieczność
zmiany stawek podatku dotyczącego sprzedaży towarów będących przedmiotem
umowy, wtedy to zmianie ulegnie cena jednostkowa brutto przy zachowaniu ceny
jednostkowej brutto przy zachowaniu ceny jednostkowej netto towaru”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pytanie 4, dot pozycji nr 1 – soczewka wewnątrzgałkowa:
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji soczewki
wewnątrzgałkowej o konstrukcji posiadającej podwójną ostrą krawędź części
optycznej na pełnym obwodzie, konfekcjonowanej w opakowaniu zawierającym
jednorazowy injector i jednorazowy kartridż, przy zachowaniu pozostałych
parametrów soczewki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 ujętej
w formularzu asortymentowo cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ, po modyfikacji
Pakiet nr 1 pozycja nr 1) soczewki wewnątrzgałkowej o konstrukcji posiadającej
podwójną ostrą krawędź części optycznej na pełnym obwodzie, konfekcjonowanej
w opakowaniu zawierającym jednorazowy injector i jednorazowy kartridż, przy
zachowaniu pozostałych parametrów soczewki.

Zapytanie nr 3 z dnia 19.03.2014r.
Zapytanie Nr 1- dotyczy pakietu 1 poz .6
Czy Zamawiający dopuści obłożenie okulistyczne skład:

Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego 63 g/m2 i spełnia wymagania
wysokie w strefie krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795.
Opakowanie zewnętrzne zaopatrzone w dwie metki (przylepne zawierające numer
katalogowy, datę ważności, nr serii (dane identyfikujące wyrób).
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obłożenie
okulistycznych ujętych w pozycji nr 6 formularza asortymentowo cenowego
(załącznik nr 1 do SIWZ, po modyfikacji Pakiet nr 3 poz. 1) o powyższych
parametrach.
Zapytanie Nr 2- dotyczy pakietu 1 poz .6
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 pozycji 25 i 34 i
umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet
uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej, jakości wyrobów jednorazowego
użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów
określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a
więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie
oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków
budżetowych.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych zgodnie z
wydzielonymi pakietami. Podział na pakiety jak również modyfikacja zapisów
warunków udziału w postępowaniu – Rozdziału 9 pkt. 2 SIWZ, dostępne są w
zmodyfikowanej wersji SIWZ, która została zamieszczona na stronie Zamawiającego
www.zozursynow.pl.
Zamawiający informuje, że w wyniku otrzymanych zapytań z prośbą o wyjaśnienie
SIWZ Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ zgodnie z powyższymi odpowiedziami.
Zmodyfikowana SIWZ wraz załącznikami dostępna jest na stronie Zamawiającego
www.zozursynow.pl.

