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SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  26.08.2016 

1227 

Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 
Sprawa: dotyczy postępowania NL/2016/72 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę zestawów do zabiegów 
witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z udostępnieniem aparatu na podstawie umowy użyczenia 

– wyjaśnienie i modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść ogłoszenia                  
o zamówieniu sygn. NL/2016/72: 

 

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU do witrektomii tylnej                     
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z wydajniejszym potrójnym oświetlaczem LED’owym? 

Odpowiedź: Zamawiający NIE dopuszcza. 
 
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU do witrektomii tylnej                        
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z potrójnym oświetlaczem LED’owym bez niezależnego wyłączania i niezależnej regulacji natężenia 
każdego z oświetlaczy? 

Odpowiedź: Zamawiający NIE dopuszcza. 
 
Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU do witrektomii tylnej                     
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści aparat z elektrycznym modułem zasilania mikronarzędzi? 

Odpowiedź: Zamawiający NIE dopuszcza. 
 
Pytanie 4, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU do witrektomii tylnej                      
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści objętość komory budującej podciśnienie 250ml? 

Odpowiedź: Zamawiający NIE dopuszcza. 
 
Pytanie 5, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU do witrektomii tylnej                       
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści kompatybilny kwadratowy klucz do odkręcania? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. 
 
Pytanie 6, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE aparatu do witrektomii tylnej                           
i fakoemulsyfikacji: 
Czy Zamawiający dopuści aparat używany, nie starszy niż 2006 rok? 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 

 
Pytanie 7, dot. zapisów § 2 ust. 2 projektu umowy: 
Czy, ze względu na konieczność uruchomienia produkcji zestawów operacyjnych do witrektomii/ witrektomii i fakoemulsyfikacji przez 
producenta, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dla pierwszej dostawy sterylnych kompletów operacyjnych do 6 tygodni od 
momentu złożenia zamówienia, a do tego czasu dostawy zestawów zastępczych o przybliżonym, podanym poniżej składzie? 
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Oferowane przez Wykonawcę zestawy do operacji produkowane są pod indywidualne potrzeby każdego Klienta, dlatego proszę jak we 
wstępie i proszę o umieszczenie stosownego zapisu w umowie. 

 

Jałowy zbiorczo pakowany jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 25G 
Skład zestawu o przybliżonym składzie: 
1              zesaw do oleju 
2              kaniula 27G 
1              obłożenie stolika 140x140 cm 
1              folia na panel przedni 45x55 cm 
1              obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi 
1              igła 25G z silikonową końcówką 
1              kaseta do procedury łączonej 25G 
1              końcówka do diatermii 25G 
1              zestaw do wymuszonej infuzji 
1              plastikowa osłonka na oko 
3              aplikator bawełniany 
2              podłokietniki 71x80 cm 
1              kubek plastikowy 60 ml 
1              igła 18G/38 
1              igła 22G/32 
1              opatrunek na oko 
5              gaziki 5x5 cm 
1              plaster 2,5x13 cm 
2              strzykawka 
2              strzykawka 3 ml z gwintem 
2              strzykawka 5 ml z gwintem 
 
Jałowy zbiorczo pakowany jednorazowy zestaw do operacji witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji 
Skład zestawu o przybliżonym składzie: 
1              tip do fakoemulsyfikacji 30st.  
1              osłonka na tipa 0,9 mm 
1              kaniula 27G 
1              kaniula 27G 
1              obłożenie stolika 140x140 cm 
1              obłożenie na tacę 55x105 cm 
1              obłożenie pacjenta 140x160 cm z otworem na oko i 2 workami odpływowymi 
1              system trokarów z zaworami 25G-3 szt 
1              nóz typu slit 2,2 mm 
1              igła 25G z silikonową końcówką 
1              kaseta do procedury łączonej 25G 
1              oświetlacz żyrandolowy 25G 
1              zestaw do wymuszonej infuzji 
1              plastikowa osłonka na oko 
1              mikrogąbki '6 szt 
3              klips plastikowy 6,4 cm 
1              kubek plastikowy 60 ml 
1              fartuch S 
1              fartuch XL 
2              igła 18G/38 
1              igła 22G/32 
1              pęseta plastikowa 13 cm 
10           gaziki 10x10 cm 
5              gaziki 5x5 cm 
1              plaster 2,5x13 cm 
2              strzykawka 2-cz. 2 ml 
2              strzykawka 3 ml z gwintem 
2              strzykawka 5 ml z gwitem 
2              ręcznik papierowy 

 

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. 

 
Pytanie 8, dot. zapisów § 1 ust. 8 projektu umowy: 
Czy Zamawiający potwierdza, że dokumenty, które Wykonawca dołączy na żądanie Zamawiającego na spełnienie wymagań odpowiednich 
norm i przepisów, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych stanowić będą dokumenty dopuszczające do obrotu na rynku polskim, tj.: 
- deklaracja wytwórcy (deklaracja zgodności CE) o spełnieniu wymagań zasadniczych,  
- certyfikat jednostki notyfikowanej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, 
- zgłoszenie/ powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Wyrobów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub 
formularz przeniesienia danych? 
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Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza. 

 
Pytanie 9, dot. zapisów § 4 ust. 6 wzoru umowy: 
Zwracam się o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty doręczenia faktury. 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody. 

 
Pytanie 10, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 7 wzoru umowy w następującym brzmieniu:  
„Zamawiający zobowiązany jest do zamówienia w okresie trwania umowy 100% przedmiotu umowy.. W przypadku trudności finansowych 
Zamawiającego, Strony mogą zmienić umowę zmniejszając liczbę zamówionego towaru, z zastrzeżeniem obowiązku Zamawiającego do 
złożenia zamówienia na towary u Wykonawcy o wartości nie mniejszej niż 80% ceny wskazanej w § 4 ust. 1 umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę zapisu. Jednak Zamawiający zrealizuje w ramach umowy 80%. 

 

Pytanie 11, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o zmianę § 2 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie słów:  
„Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

Pytanie 12, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 2 ust. 4 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 13, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o ustalenie § 2 ust. 12 wzoru umowy w brzmieniu:  
„W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zmawiającemu wyłącznie różnicy w cenie oraz 
kosztów transportu związanych z realizacją zakupu zastępczego a Zamawiający udokumentuje Wykonawcy poniesione koszty.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – Zamawiający nie używa sformułowania „jakichkolwiek kosztów”, Wykonawca jest 
zobowiązany ponieść koszty faktyczne jakie poniesie Zamawiający w związku z zakupem zastępczym na podstawie przedstawionych 
dokumentów. 
 
Pytanie 14, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośba o zmianę § 4 ust. 2 wzoru umowy poprzez usunięcie słów: 
„zapewnienie sprzętu do wykonywania zabiegów”.  

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę 

 

Pytanie 15, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośba o przyjęcie § 4 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu: „Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:  
a) zmiany obowiązującej stawki VAT,  
b) obniżenia ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę. 
W przypadku, o którym mowa w lit. a) powyżej, ceny jednostkowe ulegną automatycznej modyfikacji stosownie do zwiększenia lub 
zmniejszenia stawki VAT, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez którąkolwiek ze stron.” 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody. 

 

Pytanie 16, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 4 ust. 9 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
To nie jest fikcyjne określenie otrzymania świadczenia – data obciążenia rachunku to data spełnienia świadczenia. 
 

Pytanie 17, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o ustalenie § 5 ust. 4 wzoru umowy w brzmieniu:  
„Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego i usunięcia wady lub nieprawidłowości w terminie do 5 dni 
roboczych od daty jej otrzymania, a w przypadku reklamacji jakościowych – w terminie 5 dni roboczych od zwrotu reklamowanego towaru 
przez Zamawiającego. Do dokumentu reklamacji zostanie załączony reklamowany towar.” 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
Towar jest dostarczany z reklamacją w każdym przypadku. 
 

Pytanie 18, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 9 wzoru umowy w następującym brzmieniu: 
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„Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność 
za wadliwy produkt, obejmującego odpowiedzialność za szkody wynikające z zawarcia i wykonywania niniejszej umowy, na kwotę 
nie mniejszą niż 200.000,00zł. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego 
ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego. Ubezpieczeniem powinna być objęta odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód 
rzeczowych i osobowych powstałych w związku z realizowaną umową.” 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 

Pytanie 19, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 1 wzoru umowy w następującym brzmieniu: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:  
a) za opóźnienie w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 0,5% wartości netto partii towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 
10% tej wartości, 
b) za opóźnienie w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za opóźnienie w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub 
umową, bądź za opóźnienie w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu, powstałe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5% wartości netto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej 
niż 10% tej wartości, 
c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości netto niewykonanej części umowy.” 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody.  
Zamawiający wskazuje, iż celem kary umownej jest zabezpieczenie się Zamawiającego przed nienależytym wykonaniem zobowiązania lub 
jego niewykonaniem w ogóle. Kary zostały naliczone biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia. Wykonawcy przysługują instrumenty 
prawne np. wniosek o miarkowanie kar czy uznanie ich za wygórowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Pytanie 20, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.  
Zamawiający modyfikuję zapis w § 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„a) nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy,” 
 

Pytanie 21, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 7 ust. 2 wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody. 
 
 

Pytanie 22, dot. zapisów projektu Umowy Sprzedaży: 
Zwracam się z prośbą o usunięcie § 8 ust. 3 lit. a) wzoru umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający NIE wyraża zgody. 
 

Pytanie 23, dot. zapisów projektu Umowy Użyczenia: 
Zwracam się z prośbą o zmianę § 4 ust. 3 wzoru umowy poprzez usunięcie słów „niedoskonałości lub”. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje o: 
- przedłużeniu terminu składania ofert na 01.09.2016r. godz. 11.50 

 

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje należy traktować, jako integralną część ogłoszenia na wyżej wymienione 
postępowanie. 

         
         

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 

Opublikowano: 26.08.2016r. 


