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Polanica- Zdrój, dnia 25.02.2022 r.

L.dz. EZP.3820.22.2022
Znak sprawy ZP/PN/2022/6 – okulistyka
Uczestnicy postępowania
dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem soczewek
wewnątrzgałkowych oraz gazów i noży do witrektomii dla Oddziału Okulistycznego Specjalistycznego Centrum Medycznego im.
św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320
Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego trybie przetargu
nieograniczonego, bez zastosowania procedury, o której mowa w art. 139 ustawy z 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 z późn. zm.) , oznaczonego ZP/PN/2022/6 – okulistyka , zostały
wniesione następujące zapytania:
Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 poz 17 zestaw do goniotomii z irygacją i aspiracją typu pro z silikonowym
rękawem ułatwiającym nacięcie 2.2-2.5 mm oraz końcówkami bimanualnymi typu luer lock, jednorazowy, sterylny,
szlifowane laserowo ząbkowane ostrze
Zaokrąglony podnóżek pozwala na precyzyjne prowadzenie wzdłuż kanału Schlemma
W zestawie wraz z nożem jednorazowy SLIT 1,8 mm z osłonką
Kompatybilny z każdą aparaturą Phaco."
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin dostawy narzędzi w zakresie poz 33-39 w pakiecie nr 5?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 3
Dot. Pakiet nr 3
Czy Zamawiający akceptuje do dostawy soczewki:
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna asferyczna jednoczęściowa, z materiału hydrofilnego z zawartością
kopolimerów hydrofobowych. Filtr UV.
Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 13,00 mm; stopień uwodnienia 25%; dioptraż od -10D do +9D
(co 1D),
od 10D do 30D (co 0,5D), od +30D do +45D (co 1D); dwie części haptyczne typu C-loop (bez otworów), angulacja 0º .
Zrównoważona wartość abberacji o asferyczności równej 0 microm celem uniknięcia zmniejszenia głębi ostrości dla
ujemnych
wartości tego parametru.
º
Zabezpieczenie przed PCO: podwójna ostra krawędź na całym obwodzie soczewki 360 .
Index refrakcji: 1,46. Liczba Abbego: 58.
Implantacja przez cięcie od 1,8 : 2,2 mm przy pomocy jednorazowego zestawu zawierającego injector oraz kartridż.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4
Pytanie 1, dot. zapisów SWZ pkt. 10, 10.1. dla Pakietu nr 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z Ofertą, na potwierdzenie spełniania wymagań określonych przez
Zamawiającego, Oświadczenia o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach
medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE
oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o
niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania
postępowania jak i po jego zakończeniu zamiast przedkładania pełnej dokumentacji wraz z Ofertą?
Komplet tzw. dokumentów dopuszczających do obrotu dla każdej z oferowanych pozycji stanowi od kilkunastu do
kilkudziesięciu stron oferty. Wykonawca składając Oświadczenie o posiadaniu dokumentów w każdej chwili, na
każdym etapie postępowania czy realizacji umowy powyższe dokumenty niezwłocznie udostępni.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zgodnie z SWZ, pkt.10.4. (z zastrzeżeniem art. 107 ust. 2 Pzp).
Pytanie 5
Istotne postanowienia umowy dostawy
(Załącznik 4a)
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 2.4 lit d-e) wzoru umowy w następującym brzmieniu:
„d) W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym
Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:
- braków ilościowych w ciągu 72 godzin roboczych licząc od otrzymania zawiadomienia o wadzie;
- wad jakościowych w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wadliwego towaru;
e) W przypadku zasadnej reklamacji cenowej Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę korektę.” ?
Uzasadnienie:
- Wykonawca nie pracuje w dni wolne od pracy, zasadnym jest więc przyjęcie, aby rozpatrzenie reklamacji
następowało w terminach zastrzeżonych w dniach/godzinach roboczych. Ponadto, co do zasady ustosunkowanie się
do reklamacji dotyczącej jakości towaru wymaga jego naocznego zbadania przez dostawcę, wobec czego
Wykonawca prosi o wskazanie w treści umowy, że termin na rozpatrzenie takiej reklamacji rozpoczyna bieg od dnia
dostarczenia wadliwego towaru do Wykonawcy. Wykonawca zwraca uwagę, że korekta faktury może być dokonana
jedynie w przypadku zasadnej reklamacji.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikowane postanowienia umowne, zostały zamieszczone na stronie
postępowania.
Pytanie 6
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 ust. 2.6 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający pod
rygorem możliwości wstrzymania płatności za dany asortyment może odmówić przyjęcia tych elementów
dostawy:
a) które nie będą oryginalnie zapakowane i oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) których opakowanie będzie naruszone,
c) które nie będą zgodne z przedmiotem umowy.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca uważa, że w przypadku nieprawidłowej dostawy w pierwszej kolejności powinien uzupełnić braki lub
dostarczyć wyrobu wolne od wad, odbieranie mu jakichkolwiek roszczeń związanych z realizacją dostawy jest zbyt
daleko posuniętym uprawnieniem Zamawiającego. Ponadto odmowa może dotyczyć tylko tych elementów dostawy,
które nie spełniają wymagań.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 7
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do przyjęcie §3 ust. 3.1 wzoru umowy kolejnych zdań w następującym
brzmieniu: „W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Cena netto nie ulegnie
zmianie.”?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką podatku VAT, wobec czego umowa powinna
przewidywać możliwość zmiany ceny brutto asortymentu. Zmiana ceny brutto oferowanego asortymentu wynikająca z
ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie powinna być uzależniona od ustaleń stron, ale powinna następować
„automatycznie”, z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 3.4 pkt c) wzoru umowy zdanie ostatnie w następującym brzmieniu:
„Zamawiający zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w wysokości minimalnej 80% wartości netto
umowy określonej w § 3 ust. 1.
Uzasadnienie:
Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie mniejszym niż 80% jej wartości netto uniemożliwia
rzetelną ocenę ryzyka i przedłożenie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 9
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 3.5 wzoru umowy zdanie pierwsze w następującym brzmieniu:
„Zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.4 pkt c umowy, wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.”?
Uzasadnienie:
Niniejsza propozycja jest spójna z tą dotyczącą brzmienia §3 ust. 3.4, pkt c umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 10
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §4 ust. 4.5 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku
dokonania zmian w numerze rachunku bankowego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiającego, nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od daty dokonania zmiany oraz
zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.”
?
Wykonawca nie pracuje w dni wolne od pracy, zasadnym jest więc przyjęcie, aby wykonanie ww. obowiązku
następowało w terminach zastrzeżonych w dniach roboczych.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §6 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „6.1 Wykonawca zapłaci na
rzecz Zamawiającego karę umowną za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny netto niezrealizowanej części umowy.
6.2 W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa w całości wysokości poniesionej przez Zamawiającego
szkody, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6.3 W razie niedostarczenia z winy Wykonawcy towaru w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 2.1, Zamawiający ma
prawo dokonania zakupu przedmiotu zamówienia u dowolnego dostawcy, a różnicą w cenie obciążając Wykonawcę.
Dodatkowo naliczy karę umowną w wysokości 1%wartości netto niezrealizowanego zamówienia.
6.4 Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto umowy. Zastrzeżenie kar
umownych nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy.”?
Uzasadnienie:
- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota
netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 28 ustawy PZP), zaś kwota VAT składająca się na
wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;
- Zakup zastępczy powinien być dopuszczalny tylko wówczas, gdy brak terminowej dostawy jest spowodowany
okolicznościami leżącymi po stronie Wykonawcy;
- Wysokość kary umownej powinna być adekwatna do wysokości ewentualnej szkody po stronie Zamawiającego,
dlatego koniecznym jest jej miarkowanie do 1%;
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody
Pytanie12
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §8 ust. 8.1 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „W przypadku
wystąpienia braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw, o czym
powiadomi Wykonawcę na piśmie, z tym jednak zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Zamawiający
zobowiązuje się zamówić asortyment o wartości minimum 80% wartości netto określonej pierwotnie w
umowie i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.” ?
Uzasadnienie:
Uprzejmie odsyłam do wyjaśnień dotyczących §3 ust. 3.4 pkt c) wzoru umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13
Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do wzoru umowy kolejnego paragrafu w następującym brzmieniu:
„Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, w tym wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących
następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej
epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę
Covid-19, bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww.
okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania
umowy oraz, że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego
wykonywania umowy.” ?
Uzasadnienie:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca
zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom
umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi).
Wskazane okoliczności pozostają poza kontrolą Stron umowy, wobec czego w takiej sytuacji Wykonawca nie
powinien ponosić negatywnych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o ile poinformuje
Zamawiającego bez zwłoki o zaistniałych utrudnieniach i ich wpływie na zobowiązania umowne i niezwłocznie
podejmie się działań mających na celu wykonanie umowy. Z uwagi na to, że epidemia SARS-CoV-2 trwa już prawie
dwa lata, trudno uznać ją za przejaw działania siły wyższej, a więc konieczne jest szczegółowe ujęcie tego
zagadnienia w umowie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Istotne postanowienia umowy depozytu (Załącznik 4b)
Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 3 i 4 wzoru umowy w następującym brzmieniu: „3. W trosce o
należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzony przedmiot umowy począwszy od
materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. Okres przydatności do wymiany 12 miesięcy
lub 9 miesięcy po wcześniejszym powiadomieniu o kończącej się dacie ważności materiału.
4. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę przedmiotu umowy równorzędny o dłuższej dacie
ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upływem jego terminu przydatności. W przypadku niezgłoszenia
chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę za wyroby przeterminowane oraz za te, których termin
przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.”?
Uzasadnienie:
Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie bezwartościowe, gdyż nie
będzie mógł ich już sprzedać, powinien więc mieć prawo otrzymania za nie wynagrodzenia. Jeśli jednak Zamawiający
będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco
zminimalizowane.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę, zmodyfikowane postanowienia umowy depozytu zamieszcza na stronie
postępowania.
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