Warszawa, dnia 22.07.2020 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.461/2020
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 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.461/2020) wpłynęły
zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 20.07.2020 r.
Pyt. 1
(pakiet nr 4)
Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,8% o masie cząsteczkowej 1,2-2 miliona Daltonów, lepkości
100 000 mPas, , osmolarności 270-400 mOsm/kg, pH 6,8- 7,4?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 2
(pakiet nr 4)
Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,6% o masie cząsteczkowej 2,3-3,2 miliona Daltonów, lepkości
100 000-150 000 mPas, , osmolarności 280-400 mOsm/kg, pH 6,8- 7,4?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 2 z dnia 21.07.2020 r.
Pyt. 1
Pytanie do pak.4 poz.1 :
Czy Zamawiający dopuści Materiał wiskoelastyczny o cechach dyspersyjnych
- zawartości hialuronianu sodu1-4%- 1.6 %
- masa cząsteczkowa 1,1-2,6 miliona Daltonów
- lepkość 40-70 000 mPas
- osmolarność 270-400 mOsml/l
- pH: 6,0-8,0
- objętość ampułkostrzykawki: 1,5 ml
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania materiał wiskoelastyczny o ww. parametrach.
Zapytanie nr 3 z dnia 21.07.2020 r.
Pyt. 1
1. Czy w Pakiecie nr 2 poz. 2 Zamawiający dopuści nóż do paracentezy zagięty pod kątem 45 stopni?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania nóż do paracentezy zagięty pod kątem 45
stopni.
Zapytanie nr 4 z dnia 21.07.2020 r.
Pyt. 1
W § 5 pkt. 2 SIWZ Zamawiający określa zdolności techniczne lub zawodowe Wykonawcy pisząc: „ W celu
potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwie sukcesywne dostawy materiałów zużywalnych,

jednorazowych wykorzystywanych do leczenia zaćmy z użyciem fakoemusyfikatora bądź metodą
tradycyjną”.
Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu oferenta nie mogącego wykazać się dostawami
produktów wykorzystywanych do leczenia zaćmy z użyciem fakoemusyfikatora bądź metodą Tradycyjną, ale
za to mającego 11 lat doświadczenia we współpracy z okulistami i mogącego wykazać się dostawami innych
materiałów zużywalnych dla okulistyki (np. barwniki do witrektomii) oraz urządzeń okulistycznych?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Zapytanie nr 5 z dnia 22.07.2020 r.
Pyt. 1
Czy zamawiający w pakiecie nr 4 (wiskoelastyk) dopuści wiskoelastyk o następujących parametrach:
Materiał wiskoelastyczny o cechach kohezyjnych:
- zawierający 1,4% hialuronianu sodu;
- masa cząsteczkowa 1,9 - 2,2 miliona Daltonów;
- lepkość 15 000 - 20 000 (cP)
- osmolarność 280 - 400 mOsmol/kg;
- pH: 7,2 - 7,6
- pojemność ampułkostrzykawki: 1,2 ml
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści do zaoferowania wiskoelastyk o ww. parametrach.

