Warszawa, dnia 23.01.2019 r.
Nr sprawy SPZOZ.U.67/2019
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 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.67/2019) wpłynęły
zapytania do SIWZ.
Zapytanie nr 1 z dnia 12.03.2018r.
Pyt. 1
Dotyczy Pakietu nr 3 pozycja 9.
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 9 jako równoważny: nóż typu slit clear cornea,
dwustronnie ostrzony, zagięty 2,2 mm, sterylny, jednorazowy, ostrze wykonane z oczyszczanej próżniowo,
dwukrotnie topionej, utwardzanej i hartowanej stali nierdzewnej przy zastosowaniu zautomatyzowanego
procesu wytrawiania elektrochemicznego (electro-etching)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja 9 jako równoważny: nóż typu slit
clear cornea, dwustronnie ostrzony, zagięty 2,2 mm, sterylny, jednorazowy, ostrze wykonane z
oczyszczanej próżniowo, dwukrotnie topionej, utwardzanej i hartowanej stali nierdzewnej przy
zastosowaniu zautomatyzowanego procesu wytrawiania elektrochemicznego (electro-etching.
Pyt. 2
Dotyczy Pakietu 3 pozycja 9. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 3 pozycji nr 9 do
oddzielnego pakietu, lub na składanie w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje? W przypadku
odpowiedzi pozytywnej prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej wartości dostaw w celu
potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej, dla wydzielonej pozycji.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 3 pozycji nr 9 do
oddzielnego pakietu, lub na składanie w tym pakiecie ofert na poszczególne pozycje.

Zapytanie nr 2 z dnia 14.03.2018r.
Pyt. 1
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje, co pozwoli na wzięcie
udziału większej ilości oferentów?.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 2
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 poz.1 dopuści soczewkę tylnokomorową, jednoczęściową z czterema
haptenami z filtrem UV, asferyczną, hydrofilną, o współczynniku refrakcji 1,46, 0 angulacji od 0 do 5st. w
zakresie od 13 dpt do 30dpt co 0,5dpt. z jednorazowym zestawem do implantacji cięcia 1,8?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 3
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje co pozwoli na wzięcie
udziału większej ilości oferentów?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4
Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuści wiskoelastyk 1,45, o masie cząsteczkowej 1,1-2,6 Mda, O
lepkości 40-70.000 mPas, o osmolarności 270-400mOsm/L, ph 6,0-8,0?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 1 dopuści wiskoelastyk 1,45, o masie
cząsteczkowej 1,1-2,6 Mda, O lepkości 40-70.000 mPas, o osmolarności 270-400mOsm/L, ph 6,0-8,0.
Zapytanie nr 3 z dnia 21.01.2019 r.
Pyt. 1
Uprzejmie prosimy o dodanie w § 2 pkt. 3 i w § 4 pkt. 3 Wzoru Umowy następujących zapisów:
Zamawiający wyda pisemne poświadczenie, że preparaty były przechowywane w warunkach zgodnych z
wymaganiami producenta od dnia przyjęcia do dnia zwrotu dostawy. Wykonawca odbierze zwracany towar
własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów wzoru umowy w powyższym zakresie. W związku z
tożsamymi zapisami § 2 ust 3 oraz w § 4 ust 3 Wzoru Umowy (załącznik nr 7 do SIWZ), pierwotne zapisy §
2 ust 3 zostały wykreślone, a pozostałe ustępy poddane modyfikacji. Natomiast zapisy w § 4 ust 3 zostały
zmodyfikowane poprzez uwzględnienie powyższej propozycji.
Ponadto, w związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający dokonał również modyfikacji zapisów SIWZ
w pkt 3 ppkt 7 i 9.
Zmodyfikowany SIWZ oraz Wzór umowy dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego
www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA
Pyt. 2
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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę 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: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 4
W związku z brakiem pozycji 9 w Pakiecie nr 1 uprzejmie prosimy o usunięcie tej pozycji z zapisów SIWZ w
Rozdziele 3 pkt. 7 i pkt 9 a) oraz z zapisów wzoru umowy w § 2 ust. 2 i ust. 3.
Odpowiedź: Zapisy ww. pozycji zostały zmodyfikowane zgodnie z odpowiedziami udzielonymi w niniejszym
zawiadomieniu.
Pyt. 5
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena
brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie
cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmieniona.
Pyt. 6
Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 12 pkt. 2 Wzoru Umowy na następujące:
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 0,1% wartości opóźnionego towaru, za
każdy dzień zwłoki;
- odmowy dostarczenia zamówionego towaru – w wysokości 5% zamówionego towaru, a
niedostarczonego towaru;
- nie dostarczenia w terminie towaru wolnego od stwierdzonych wad – w wysokości 0,1% wartości
zamówienia za każdy dzień opóźnienia.”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 7
Uprzejmie prosimy o wprowadzenie Wzoru Umowy następujących zapisów dotyczących depozytu soczewek:
1. Zamawiający zobowiązuje się do przechowywania materiałów we właściwych warunkach, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że materiały przechowywane są nieprawidłowo Wykonawcy
przysługuje prawo do natychmiastowego ich odbioru.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o
najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do kontroli depozytu soczewek oraz warunków jego przechowywania.
5. Co pół roku Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych
do banku. Termin inwentaryzacji zostanie ustalony z Zamawiającym na co najmniej 2 tygodnie przed datą jej
przeprowadzenia.
6. Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia banku soczewek
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujący lub uszkodzony asortyment.
7. Braki oraz uszkodzenia materiałów stwierdzone podczas spisu z natury, o którym mowa w ust. 5
upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury. Faktura zostanie wystawiona w oparciu o
formularz spisowy, a bank soczewek uzupełniony do stanu wyjściowego.
Odpowiedz: Zamawiający pozytywnie rozpatrzył ww. propozycję. Dokonana została modyfikacja zapisów
Wzoru umowy w § 3 poprzez uwzględnienie powyższych zapisów. Zmodyfikowany Wzór umowy dostępny
jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Pyt. 8
Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 3 pozycji 1 oraz pozycji 5 do oddzielnego pakietu celem złożenia
większej ilości konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.
Pyt. 9
Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w Pakiecie 3 w pozycji 4 wymaga 10 sztuk retraktorów
tęczówkowych czy 10 opakowań zawierających po 5 sztuk retraktorów tęczówkowych? W przypadku
wymogu opakowań uprzejmie prosimy o zmianę Formularza asortymentowo-cenowego w kolumnie
”jednostka miary”
Odpowiedź: W Pakiecie nr 3 w pozycji 4 Zamawiający wymaga 10 opakowań zawierających po 5 sztuk
retraktorów tęczówkowych. Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów formularza asortymentowo cenowego
stanowiącego załącznik nr 1 do SWIZ uwzględniającej poprawienie ww. omyki. Zmodyfikowany formularz
asortymentowo cenowy dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zozursynow.pl w
zakładce „ZAMÓWIENIA”.
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji formularza ofertowego (załącznik nr 6 do SIWZ)
poprzez usunięcie oczywistej omyłki w zakresie składowych ceny. Zmodyfikowana treść dostępna
jest na stronie Zamawiającego w zakładce Zamówienia.

