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EZ-455/1-PN/13-2014       Rybnik, dnia 02.04.2014 r. 
 

 
Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE - MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 
dostawy soczewek wewnątrzgałkowych 

- zamówienie: EZ-455-PN/13-2014 
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 27.03.2014 r., pod nr 104796-2014 
 
 

W związku z wniesionymi przez wykonawców zapytaniami, zam awiający udziela 
poni ższych odpowiedzi. Ponadto zamawiaj ący wprowadza ni żej podane modyfikacje. 

  
Pytanie 1:  „Czy zamawiający dopuści soczewkę o zakresie dioptrażu od -5,00D do +40D co 0,5D 

w całym zakresie, oraz o szerokości cięcia: 2,7mm przy zachowaniu pozostałych 
parametrów?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.   
 
Pytanie 2:  „Czy zamawiający dopuści soczewkę o zakresie dioptrażu od 0,00D do +30D przy zachowa-

niu wszystkich pozostałych parametrów?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 
 
Pytanie 3: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na soczewkę 

o średnicy całkowitej 12,5 mm, dioptrażu od – 10.0 do + 35.0 D (+ 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D), 
przy zachowaniu pozostałych parametrów.” 

Odpowied ź 3: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.   
 
Pytanie 4:  „Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga by Wykonawca 

przedstawił ofertę na soczewkę sterylizowaną tlenkiem etylenu.” 
Odpowied ź 4: Zamawiaj ący nie stawia wymaga ń co do sposobu sterylizacji – nie zmienia zapisów 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakres ie ujętym w pytaniu, wymaga jedynie 
sterylno ści, co jest oczywiste dla wyrobów medycznych tego r odzaju.   
 
Pytanie 5: „Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 4 istotnych postanowień umowy 

zastępujących zapisów: >>Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie 
może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie<<”. 

Odpowied ź 5: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy, ale wprowadza nast ępującą modyfikacj ę nadając nowe brzmienie dla §1 ust. 4 
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„Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo realizowania zamówie ń na towar w ilo ściach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ogr aniczenia zamówienia w 
zakresie rzeczowym i ilo ściowym. Ograniczenie do 35% przedmiotu umowy nie st anowi 
odst ąpienia od umowy nawet w cz ęści i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek  
roszcze ń, w tym odszkodowawczych”  
 
Pytanie 6: „Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w § 5 ust. 1 istotnych 

postanowień umowy, z 2% do 0,1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem 
dla danego pakietu za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu dostawy.” 

Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 7: „Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w § 5 ust. 2 istotnych 

postanowień umowy, z 10% do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto 
dla danego pakietu za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.” 

Odpowied ź 7: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 8: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni?” 
Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 9: „Czy Zamawiający wymaga soczewki wewnątrzgałkowej hydrofilnej o stopniu uwodnienia 

26%, angulacji 9o, posiadającej dwie części haptyczne w których znajdują się po dwa 
otwory, umożliwiające w razie potrzeby podszycie soczewki?.” 

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie stawia takiego wymagania – nie zmienia zapis ów specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w zakresie uj ętym w pytaniu.   
 
Pytanie 10: „Czy Zamawiający dopuści do dostawy soczewkę : Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna 

sferyczna jednoczęściowa, akrylowa Średnica części optycznej 6,0 mm; długość całkowita 
12,00 mm:; dioptraż od -10D do +9D (co 1D), od +10 do +26,5D (co 0,5D), od +27 do +35D 
(co ID); Implantacja przez cięcie od 1,8 mm przy pomocy jednorazowego zestawu 
do implantacji.”  

Odpowied ź 10: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu.   
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną o średnicy całkowitej 

12,5mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?”  
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
– tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaof erował.  
 
Pytanie 12: „Czy zamawiający dopuści soczewkę o wymienionej specyfikacji z zakresem dioptrażu 

od +6,0D do +30,0D w przedziale, co 0,5D?”  
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego w p owyższym 
pytaniu, pod warunkiem, że zachowany jest cały pozostały zakres dioptra żu (czyli -10 do +6, 
oraz +30 do +40 co 1 D), a zapytanie dotyczy wył ącznie jego cz ęści dost ępnej w mocach co 0,5 D.  
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem - modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „ Asortyment ” nanie ść stosownie skorygowane zapisy 
– tak, by z oferty jasno wynikało co wykonawca zaof erował.  
 
Pytanie 13: „§ 1 ust. 4 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
>>Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania Zamówień na towar w ilościach 
uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia 
w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części 
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i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych, 
z zastrze żeniem, że zmniejszenie to nie przekroczy 30 % całkowitej wa rtości umowy 
brutto<< . 

Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego 
zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest 
jednoznaczny i wyczerpujący, a Wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, 
bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, 
a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o doprecyzowanie zapisów wzoru umowy w ww. 
zakresie. W przypadku proponowanej zmiany zapisów wzoru umowy w przypadku zmniejszenia 
zamówienia Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu, 
pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu zamówienia nie będzie większa niż 30 % wartości 
tejże umowy. Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. 
Innymi słowy powinien on określać >>ilość zamówienia<<. Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod 
względem ilościowym umożliwia Wykonawcom optymalne skalkulowanie ceny oferty.”  
Odpowied ź 13: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na podobne pytanie – patrz 
odpowied ź nr 5. 
 
Pytanie 14: „dot. § 3 ust. 1 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
>>W razie stwierdzenia wad, Zamawiający jest obowiązany sporządzić reklamację, 
powiadomić niezwłocznie Wykonawcę o wadliwości dostarczonych produktów oraz 
niezwłocznie przesła ć wadliwe produkty na adres wskazany przez Wykonawc ę, 
na koszt Wykonawcy<< . 

Obecna forma zapisu uniemożliwia Wykonawcy rozpatrzenie ewentualnej reklamacji jakościowej, 
z uwagi na to, że rozpatrzenie może odbyć się wyłącznie po dokonaniu oględzin reklamowanego towaru. 
Wykonawca/ Producent, w przypadku reklamacji jakościowej, powinien mieć możliwość, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, dokonania oględzin reklamowanego towaru pod względem wad 
jakościowych, przed rozpatrzeniem reklamacji oraz dokonaniem wymiany.”  
Odpowied ź 14: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 15: „dot. § 3 ust. 3 tiret 2 projektu Umowy:  

Zwracam się z prośbą o modyfikację ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
>> - 10 dni – w przypadku reklamacji wad jakościowych od chwili otrzymania 
reklamowanego towaru<<  
Uzasadnienie jak w pytaniu 3” (tj. wg numeracji zamawiającego - jak w pytaniu 14) 

Odpowied ź 15: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 16: „dot. § 4 ust. 2 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego przez Zamawiającego terminu płatności 
do 45 dni , licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.”  

Odpowied ź 16: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 17: „dot. § 4 ust. 4 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
>>Wykonawca w razie zajścia okoliczności, o której mowa w pkt. 3 jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu pisemnej informacji w zakresie uzasadniającym zmiany 
cen. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy (zgodnie z ust. 
3) zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, 
pod warunkiem przesłania przez Wykonawcę informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym 
z 7-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do daty wejścia w życie przedmiotowej zmiany, 
z zastrze żeniem i ż uzyskanie tej informacji z 7-dniowym wyprzedzeniem  przez 
Wykonawc ę było mo żliwe do uzyskania .<< 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach akty 
normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 14 dni, z zastrzeżeniem przepisów 
porządkowych, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu 
normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, to w tym 
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przypadku dniem wejścia w życie aktu normatywnego może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 
urzędowym, w związku z czym, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca nie ma możliwości 
powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni.”  
Odpowied ź 17: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 18: „dot. § 4 ust. 5 projektu umowy:  

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu § 4 ust. 5 projektu umowy. Zgodnie 
z pozostałymi zapisami paragrafu czwartego, ceny brutto pozostają niezmienne z jedynym 
wyjątkiem – zmiana podatku VAT, która następuje z chwilą wejścia w życie aktu prawnego 
zmieniającego stawkę. Ustęp 5 powyższego paragrafu dopuszcza natomiast inne przypadki 
zmiany ceny brutto, ponadto ich wprowadzenie odbywać się będzie wyłącznie w formie 
aneksu.  Zapisy pozostają w sprzeczności.”  

Odpowied ź 18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 19: „dot. § 5 ust. 1 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 1 % wartości dostawy 
brutto objętej zamówieniem za każdy dzień opóźnienia.”  

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 20: „dot. § 5 ust. 3 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie ww. paragrafu wg poniższej propozycji: 
>>Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 
doręczenia mu uzasadnionego żądania (obci ążeniowa nota ksi ęgowa)  Zamawiającego 
zapłaty takiej kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu Zamawiający ma prawo 
potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.<<”  

Odpowied ź 20: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzor u 
umowy. 
 
Pytanie 21: „dot. § 7 ust. 1 oraz 2 projektu umowy:  

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego rodzaju zezwolenia Zamawiający ma na 
myśli? Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa nie ma obowiązku posiadania zezwolenia/ koncesji tak jak w przypadku 
produktów leczniczych.”  

Odpowied ź 21: Zamawiaj ący odnosi si ę do dopuszcze ń do obrotu i u żywania jak w zał ączniku 
nr 1.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówieni a. 
 
Pytanie 22: „Czy Zamawiający dopuści soczewkę o średnicy całkowitej 12,5mm?”  
Odpowied ź 22: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi odpowiadaj ąc na podobne pytanie – patrz 
odpowied ź nr 11. 
 
Pytanie 23: „Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową hydrofilną dostępną w zakresie 

+4,0-+32,0D pozostałe wymagania bez zmian.”  
Odpowied ź 23: Zamawiaj ący nie dopuszcza zaoferowania asortymentu opisanego  w powy ższym 
pytaniu. 

 
Pozostałe warunki zamówienia nie ulegaj ą zmianie, aktualny pozostaje równie ż termin 

składania ofert ustalony do dnia 04.04.2014 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 

 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 
 


