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Podmioty biorące udział  

w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-1/35/07     zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę soczewek, noży mikrochirurgicznych, materiałów 

wiskoelastycznych i innych materiałów dla oddziału okulistycznego. 

 

 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: Czy w Pakiecie nr 2 poz. 1 i poz. 2 injektor jednorazowego użytku ma 

posiadać wbudowany cartridge? 

Odpowiedź: Tak. 

 

Pytanie nr 2: Czy w Pakiecie nr 3 poz. 4 Zamawiającemu chodzi o noże typu SLIT IQ firmy 

Sharpoint lub równoważne od 2,65 do 3,2 mm o zmiennej falistej geometrii części tnącej 

ostrza do grubości 0,1 mm? 

Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 3: Czy w Pakiecie nr 3 poz. 6 Zamawiający dopuszcza noże implantacyjne do 

poszerzenia cięcia, zakrzywione o szerokości 5,2 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noży o wskazanych parametrach. 

 

Pytanie nr 4: Czy w Pakiecie 4a Zamawiający wymaga, aby preparat wiskoelastyczny 

przechowywany był w temperaturze od 10°do 30°C? 

Odpowiedź: Tak. 
 

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą 

pełnomocnictwa/upoważnienia do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej, gdyż 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone przez Zamawiającego nie 

należy do spraw z zakresu administracji publicznej? 

Odpowiedź: Tak. 

 

 



  

Pytanie nr 6: Czy w Pakiecie nr 1, 2, 3 Zamawiający umożliwi składanie ofert na 

poszczególne pozycje? 

Odpowiedź: Nie. Składanie ofert częściowych zgodnie z opisem w SIWZ. 
 

Pytanie nr 7: Czy w Pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe 

akrylowe, hydrofilne z rozmiarem optyki 6,0 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów 

bez zmian? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania soczewek o wskazanych 

parametrach. 

 

Pytanie nr 8: Czy w Pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści soczewki wewnątrzgałkowe 

PMMA o następujących parametrach: 

− śr. opt.: 5,0 mm, dł. całk. 12,0 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

− śr. opt.: 5,5 mm, dł. całk. 12,5 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

− śr. opt.: 6,0 mm, dł. całk. 12,5 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

− śr. opt.: 6,5 mm, dł. całk. 13,0 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

− śr. opt.: 6,5 mm, dł. całk. 13,5 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

− śr. opt.: 7,0 mm, dł. całk. 13,0 mm, ukątowanie części haptycznych:10° 

przedniokomorowe: śr. opt. 6,0 mm, dł. całk. 12,75 mm, ukątowanie części haptycznych: 

0,4 mm? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania soczewek o wskazanych 

parametrach. 

 

 

 

 

Z poważaniem 

         

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 
Maria Nieżorawska 
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