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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-1/3/09     zamówienia publicznego 
 
 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych  
i noży mikrochirurgicznych. 
 Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 
 
 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wymaga w zadaniu nr 5 pierścienia dotorebkowego o średnicy 11 mm 
fabrycznie zapakowanego do iniektora jednorazowego? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zadaniu nr 5 pierścienia dotorebkowego o średnicy 11 mm 
fabrycznie zapakowanego do iniektora jednorazowego. 
 
Pytanie nr 2: Czy Zamawiający uzna za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością 
przedmiotowi niniejszego zamówienia w zadaniu  nr 5 (zgodznie z pkt. II 1 b SIWZ) dostawy soczewek 
wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i olejów silikonowych? 
Odpowiedź: Zamawiający uzna za dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi 
niniejszego zamówienia w zadaniu nr 5 (zgodznie z pkt. II 1 b SIWZ) dostawy soczewek 
wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych i olejów silikonowych. 
 
Pytanie nr 3: Czy w zadaniu nr 3 poz. 1-4 Zamawiający dopuści noże bez ruchomej osłony ostrza 
umiejscowionej na uchwycie,  za  to dostarczone w przezroczystej osłonie? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 3 poz. 1-4 noży bez ruchomej osłony ostrza 
umiejscowionej na uchwycie,  za  to dostarczone w przezroczystej osłonie. 
 
Pytanie nr 4: Czy w zadaniu nr 3 pozycja 4 Zamawiający dopuści nóż bez znacznika głębokości? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 3 pozycji 4 nóż bez znacznika głębokości. 
 
Pytanie nr 5: Czy w zadaniu nr 3 pozycja 2 Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,3 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 3 pozycji 2 noża Crescent 2,3 mm. 
 
Pytanie nr 6: W związku z wycofaniem z produkcji, a tym samym niedostępnością na rynku preparatu 
Pantasept (zadanie nr 4 poz. 4), zwracamy się z prośbą o wykreślenie go z zadania nr 4 poz. 4. 
Odpowiedź: W związku z wycofaniem z produkcji, a tym samym niedostępnością na rynku preparatu 
Pantasept Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymienionego produktu z zadania nr 4 poz. 4. 
 
Pytanie nr 7: Czy w zadaniu nr 5 Zamawiający dopuści pierścieni dotorebkowe jednorazowego użytku 
dostarczone wraz z iniektorem wielorazowego użytku wypożyczanym nieodpłatnie na czas trwania 
umowy? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie pierścieni dotorebkowych jednorazowego 
użytku dostarczone wraz z iniektorem wielorazowego użytku wypożyczanym nieodpłatnie na czas 
trwania umowy. 
 
Pytanie nr 8: Dot. § 4 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiający zgodzi się na skrócenie wymaganego 
okresu terminu płatności z 90 do 45 dni?  
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wymaganego okresu terminu płatności z 90 
do 45 dni. 
 
Pytanie nr 9: Dot. Zadania nr 1 pkt.4: Czy Zamawiający dopuści zwijalną soczewkę jednoczęściową  
o indeksie refracji 1,55? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zwijalną soczewkę jednoczęściową o indeksie refracji 1,55. 
 
Pytanie nr 10: Dot. Zadania nr 1 pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści nie wycenianie zestawów do 
implantacji? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wycenianie zestawów do implantacji.  
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Pytanie nr 11: Dot. Zadnia nr 1 pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści soczewki z PMMA o dł. całkowitej od 
12 do 13,5 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza soczewki z PMMA o dł. całkowitej od 12 do 13,5 mm. 
 
Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 1 ust. 3: Zmniejszenie ilości przedmiotu 
umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określone w niniejszej umowie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowane zmiany. 
 
Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ZMIANE w § 4 ust. 2 – „90” na „30”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ZMIANĘ w § 5 ust. 2: „ogólnej” zmienić na „wartości 
nie zrealizowanej części umowy”. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 9 ust. 1: W przypadku, gdy 
Zamawiający nie zamówi okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej,  
w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuża się do dnia zrealizowania 
przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie, nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej 
podpisania. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. 
 
Pytanie nr 16: Dotyczy zadania nr 3 
1. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 nóż Crescent 2,5,  pozostałe parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w pozycji 2 noża Crescent 2,5, z pozostałymi parametrami 
bez zmian. 
2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 nóż z jednym znacznikiem głębokości 2,00 mm, pozostałe 
parametry bez zmian? 
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej zaproponowany nóż.  
3. Czy Zamawiający zgodzi się na rozdzielenie pakietu na poszczególne pozycje w celu zwiększenia 
atrakcyjności składanych ofert? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozdzielenie pakietu na poszczególne pozycje w celu 
zwiększenia atrakcyjności składanych ofert. 
 
Pytanie nr 17: Dotyczy zadania nr 5 
1.Czy Zamawiający wymaga, aby pierścień dotorebkowy posiadał zewnętrzną blokadę tłoka? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby pierścień dotorebkowy posiadał zewnętrzną blokadę tłoka. 
2. Czy Zamawiający wymaga, aby pierścień był dostępny w trzech rozmiarach 10, 11 i 12 mm? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby pierścień był dostępny w trzech rozmiarach 10, 11  
i 12 mm. 

 
 
 
 
 
 

Z poważaniem 
       
       Dyrektor 
       Leszek Bonna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.C. 
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Podmioty biorące udział  
w postępowaniu o udzielenie 

DZAP-380-3/3/06      zamówienia publicznego 
 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów 

wiskoelastycznych i noży mikrochirurgicznych. 

 

 

 Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawcom uczestniczącym  

w postępowaniu informację, iż w załączniku nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w pkt. 1 jest zapis „Oferujemy wykonanie dostaw objętych zamówieniem, 

których rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 3 (szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia – warunki graniczne) oraz załącznika nr 2 (Formularz 

asortymentowo-cenowy) do oferty”. Omyłkowo jest podany zapis „…których rodzaj jest 

zgodny z przedmiotem zamówienia wg załącznika nr 3 (szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia – warunki graniczne)” który powinien być wykreślony, gdyż nie dotyczy danego 

postępowania.  

 

 

 

 

 
 

Z poważaniem 
        Dyrektor 
        Leszek Bonna 
 

 

 

 

 
M.C.
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