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1343 

Do wszystkich uczestników postępowania 

 

 
Sprawa: dotyczy postępowania NL/2015/162 prowadzonego w trybie do 30.000 euro na dostawę materiałów 
eksploatacyjnych do zabiegów witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji wraz z użyczeniem aparatu 

– wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. 
 
  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu niniejszym wyjaśnia treść ogłoszenia                    
o zamówieniu sygn. NL/2015/162: 

Pytanie 1, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU poz. 7  
Czy Zamawiający akceptuje oświetlacz światła ksenonowego z systemem kontroli fototoksyczności oraz oświetlacz OcuLED z bezpiecznymi 
komponentami z zakresu promieniowania IR oraz UV? 
 
Odpowiedź: Zamawiający NIE akceptuje. 
 
Pytanie 2, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU poz. 17  
Czy Zamawiający akceptuje ciśnienie podaży z zakresu 0-100 mmHg? 
 
Odpowiedź: Zamawiający NIE akceptuje. 
 
Pytanie 3, dot. opisu przedmiotu zamówienia – WYMOGI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE APARATU oraz zapisów § 1 ust. 9, tiret 
pierwszy wzoru umowy: 
Czy Zamawiający dopuści aparat używany z rokiem produkcji nie starszym niż 2006? 
 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów. 
 
Pytanie 4, dot. zapisów § 1 ust. 7 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? 
 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza. 
 
Pytanie 5, dot. zapisów § 4 ust. 4 a) wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy w taki sposób, aby zmiana stawki podatku VAT następowała automatycznie, tj. 
z chwilą wejścia w życie stosownego aktu prawnego zmieniającego stawkę oraz cenę brutto odpowiednio do zmienionej stawki podatku VAT 
w dół lub w górę.  
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 6, dot. zapisów § 4 ust. 6 wzoru umowy: 
Zwracam się o skrócenie terminu płatności do 45 dni od daty doręczenia faktury. 
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 7, dot. zapisów § 4 ust. 6 wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o zastąpienie słów „(…) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić” na „Wykonawca w miarę możliwości udostępni 
(…)”, w odniesieniu do faktury w wersji elektronicznej. 
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 8, dot. zapisów § 5 ust. 2 wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o zastąpienie ww. zapisu według poniższej propozycji: 
„Wykonawca dostarczy wyroby medyczne z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności producenta.” 
Obecny zapis nie ma zastosowania do wyrobów medycznych stanowiących przedmiotu zamówienia z uwagi na to, że nie są przeznaczone 
do wszczepiania. Zestawy operacyjne wykorzystywane są do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego okulistycznego ale nie mają 
zastosowania do wszczepiania. Gotowe zestawy poddawane są sterylizacji i w zależności od akcesoriów stanowiących wyposażenie 
zestawu ustala się okres przydatności do użycia/ zastosowania („termin ważności”).   
Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności „nie krótszym niż termin ważności określony przez producenta” nie 
jest możliwe. Oferowane wyroby medyczne produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne 
Wykonawca nie może dostarczyć towaru z terminem ważności nie krótszym niż termin określony przez producenta.  
Materiały medyczne posiadające określony termin ważności, nie mogą po tym okresie zostać zastosowane. 
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 9, dot. § 6 ust. 1, a) wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie.  
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 10, dot. § 6 ust. 1, b) wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie. 
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 11, dot. § 6 ust. 1, d) wzoru umowy: 
Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 3% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie. 
 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
 

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

 

         
        Zastępca Dyrektora ds. Medycznych  

SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu 
        lek. Dorota Zarańska 

……………………………………. 

podpis Zamawiającego 
 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 31.07.2015r. 


