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LAS-75/1-PN/5-2017       Rybnik, dnia 21.03.2017 r. 
 

Do Wykonawców uczestniczących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 1 
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: 

dostawy wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce , w tym soczewek do fiksacji t ęczówkowej  
(zamówienie nr LAS-75-PN/5-2017) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 25.02.2017 r., nr 2017/S 040-072584 

 

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

Pytanie 1: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania 
błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C48H50N3NaO7S) rozpuszczony 
w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.7 ml?” 

Odpowied ź 1: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by z oferty jasno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 2: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 gazy okulistyczne w pojemniku 75 ml 

wielokrotnego użytku?” 
Odpowied ź 2: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  
 
Pytanie 3: „Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 perfluorokarbon gęstość: 1.94 - 1.917 g/cm3, 

współczynnik refrakcji: 1.31, w fiolce o pojemności 7 ml?” 
Odpowied ź 3: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by z oferty jasno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 4: „Pakiet nr 6 Czy zamawiający dopuści również  retraktory jednorazowego użytku zbudo-

wany z niebieskiego haczyka  wykonanego z polypropylen-monofilamentu oraz z silikono-
wego  stopera, sterylne, pięć sztuk w opakowaniu?” 

Odpowied ź 4: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu, tj. retraktorów jednorazowego u żytku zbudowanych z niebieskiego haczyka 
wykonanego z polypropylen-monofilamentu oraz z sili konowego  stopera, sterylnych, pi ęć sztuk 



 

strona 2 z 5 

w opakowaniu z zastrze żeniem, że każdy refraktor musi by ć odseparowany od kolejnego. 
W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą 
należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść stosownie skorygowane zapisy 
– pod rygorem odrzucenia oferty, tak, by z oferty j asno wynikało co wykonawca zaoferował . 
 
Pytanie 5: „Pakiet nr 15 Czy zamawiający dopuści również paski fluoresceinowe  pakowane  po 

100szt? Pozostałe parametry bez zmian.” 
Odpowied ź 5: Zamawiaj ący dopuszcza paski fluorosceinowe w opakowaniach zb iorczych po 100 
szt., z zastrze żeniem, i ż każdy pasek b ędzie dodatkowo zapakowany pojedy ńczo i sterylny. 
 
Pytanie 6: „dot. § 2 ust. 2 projektu umowy: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłu żenie godzin przyj ęcia dostaw zamawianego 

towaru, w granicach od 7.00 do 14.00. ” 
Odpowied ź 6: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane zmiany do wzoru umowy.  

 
Pytanie 7: „dot. Rozdziału IV, pkt. 2 SIWZ: 
 Zwracamy się z prośbą o wskazanie wymaganych do wypełnienia części oraz sekcji 

oświadczenia JEDZ. Wskazanie powyższych zminimalizuje błędy przy wypełnianiu ww. 
oświadczenia, tym samym uprości, oraz przyspieszy procedurę przetargową.” 

Odpowied ź 7: Wykonawca wypełnia JEDZ zgodnie z informacjami zawartymi w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. cz ęść I – całą, część II A-D (zgodnie z informacj ą 
własn ą), część III A, B, C, D, cz ęść IV A.1), C.11). 

 
Pytanie 8: „dot. Pakietu 9: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę podanej jednostki miary wycenianego 

asortymentu ze „sztuk” na „mililitry”. Naszym zdaniem, wskazanie „sztuk” jako jednostki 
miary, przy jednoczesnym dopuszczeniu przedziału wielkości, objętości oferowanego 
asortymentu w sposób znaczący promuje wykonawców posiadających wyroby w minimalnej, 
dopuszczonej przez Zamawiającego wielkości opakowania handlowego (wielkość 
opakowania handlowego nie stanowi kryterium oceny ofert). Tym samym powoduje, że 
złożone oferty na asortyment w opakowaniach konfekcjonowanych we wskazanym 
przedziale będą niemierzalne. Dlatego wnosimy jak we wstępie.” 

Odpowied ź 8: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę jednostki miary asortymentu. W opisie 
przedmiotu zamówienia zamawiaj ący podaje obj ętość minimaln ą, tj. 0,8 ml, która jest stosowana 
podczas zabiegu u  1 pacjenta. Zamawiaj ący – zgodnie z zapisami formularza cenowego - 
dopuszcza tak że większą objętość ze wzgl ędu na zwi ększenie konkurencyjno ści i w tym przypad-
ku przeliczenie na mililitry jest bezzasadne.  
 
Pytanie 9: „dot. Pakietu 10: 
 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę podanej jednostki miary wycenianego 

asortymentu ze „sztuk” na „mililitry”. Naszym zdaniem, wskazanie „sztuk” jako jednostki 
miary, przy jednoczesnym dopuszczeniu przedziału wielkości, objętości oferowanego 
asortymentu w sposób znaczący promuje wykonawców posiadających wyroby w minimalnej, 
dopuszczonej przez Zamawiającego wielkości opakowania handlowego (wielkość 
opakowania handlowego nie stanowi kryterium oceny ofert). Tym samym powoduje, że 
złożone oferty na asortyment w opakowaniach konfekcjonowanych we wskazanym 
przedziale będą niemierzalne. Dlatego wnosimy jak we wstępie.”  

Odpowied ź 9: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na zmian ę jednostki miary asortymentu. W opisie 
przedmiotu zamówienia zamawiaj ący podaje obj ętość minimaln ą, tj. 0,5 ml, która jest stosowana 
podczas zabiegu u  1 pacjenta. Zamawiaj ący – zgodnie z zapisami formularza cenowego - 
dopuszcza tak że większą objętość ze wzgl ędu na zwi ększenie konkurencyjno ści i w tym przypad-
ku przeliczenie na mililitry jest bezzasadne.  

 
Pytanie 10: „Czy Zmawiający dopuści w Pakiecie 4 kaniulę do polerowania torebki 21 G, 0,81 x 22 mm, 

z otworem bocznym o średnicy 0,3 mm, zagiętą pod kątem 35˚ 9 mm od końca, 
chropowatą (długość części chropowatej od końca – niezmierzona)? 

” 
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Odpowied ź 10: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu okre ślonego w pytaniu. 
Jednocze śnie zamawiaj ący koryguje omyłk ę w formularzu cenowym zast ępując zapis: „(…) 
długo ść 2,2 mm (…)”  na: „(…) długo ść 22 mm (…)” . 
Zamawiaj ący modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w formular zu cenowym zast ępując opis: 

”Kaniule sterylne jednorazowego u żytku do polerowania torebki tylnej soczewki. 
Średnica 0,81 mm, długo ść 2,2 mm (21 G x 7/8"). Zagi ęta, chropowata na długo ści 9 
mm od ko ńca, aspiracja przez boczny otwór o średnicy 0,3 mm ”  

Opisem:  
”Kaniule sterylne jednorazowego u żytku do polerowania torebki tylnej soczewki. 
Średnica 0,81 mm, długo ść 22 mm (21 G x 7/8").  
Zagięta na długo ści 7 - 9 mm od ko ńca, aspiracja przez boczny otwór o średnicy 0,3 
mm-0,4 mm, chropowata w cz ęści ko ńcowej”. 

Powyższą zmianę należy nanie ść w formularzu cenowym pod rygorem odrzucenia oferty . 
 
Pytanie 11: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 10 materiał wiskoelastyczny o stężeniu 2% 

hialuronianu sodu?” 
Odpowied ź 11: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków zamówienia 
w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowania asortym entu wskazanego w pytaniu.  

 
Pytanie 12: „Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 15 paski fluoresceinowe pakowane w pudełka po 

100 sterylnych pasków, każdy w osobnym blistrze?” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący udzielił ju ż odpowiedzi w tym zakresie odpowiadaj ąc na pytanie 
nr 5. 

 
Pytanie 13: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin płatności wynoszący 30 dni?” 
Pytanie 14: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz 

żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?” 
Pytanie 15: „Uprzejmie prosimy o wprowadzenie w § 1 ust. 4 wzoru umowy zastępujących zapisów: 

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% 
ilości określonych w niniejszej Umowie”” 

Pytanie 16: „Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w § 5 ust. 1 wzoru 
umowy, z 0,2% do 0,1% wartości dostawy brutto objętej zamówieniem dla danego pakietu 
za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu dostawy.” 

Pytanie 17: „Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w § 5 ust. 2 wzoru 
umowy, z 10% do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto dla danego pakietu 
za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

Pytanie 18: „Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych o których mowa w § 5 ust. 4 wzoru 
umowy, z 10% do 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.” 

Odpowied ź 13-18: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowane zmiany do wzoru umowy. 
 

Pytanie 19: „Uprzejmie prosimy o poprawienie ciągłości numeracji kolejnych ustępów w paragrafie 13 
wzoru umowy.” 

Odpowied ź 19: Zamawiaj ący koryguje numeracj ę w paragrafie 13 wzoru umowy na  nast ępującą: 
 

„§ 13. 
1. Zamawiaj ący przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej real izacji w przypadku 

zaistnienia okoliczno ści, o których mowa w art. 144 ustawy z dnia 24 styc znia 2004 r. - Prawo 
zamówie ń publicznych. 

2. Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę postanowie ń umowy w przypadku: 
a) gdy nast ąpi zmiana powszechnie obowi ązujących przepisów prawa w zakresie maj ącym 

bezpośredni wpływ na realizacj ę przedmiotu umowy, 
b) obni żenia przez Wykonawc ę cen towaru b ędącego przedmiotem umowy - zmiana ta nie 

wymaga sporz ądzania aneksu do umowy, 
c) nie wykorzystania towaru b ędącego przedmiotem umowy lub jego cz ęści, poprzez 

wydłu żenie czasu obowi ązywania umowy o okres nie dłu ższy ni ż 3 miesi ące,  
d) w sytuacji gdy wprowadzony zostanie do sprzeda ży przez Wykonawc ę produkt 

zmodyfikowany/ udoskonalony o parametrach niegorszy ch ni ż pierwotnie oferowane, 
e) zmiany: 

– numeru katalogowego towaru, 
– nazwy towaru przy zachowaniu jego parametrów, 
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– sposobu konfekcjonowania, 
– liczby opakowa ń. 

3. Dopuszczalne jest zwi ększenie warto ści umowy, je żeli ł ączna warto ść zmian jest mniejsza ni ż 
kwoty okre ślone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówie ń publicznych i jest mniejsza od 10% warto ści zamówienia okre ślonej 
pierwotnie w umowie. 

4. Powy ższe zmiany nie mog ą skutkowa ć zwiększeniem ceny jednostkowej, warto ści umowy 
(z wył ączeniem punktu 3) i nie mog ą być niekorzystne dla Zamawiaj ącego. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaj ą zgody obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
niewa żności.” 

 

Pytanie 20: „Czy w Pakiecie nr 8 Zamawiający dopuści perfluorooktan o współczynniku refrakcji: 
1.262-1.275?” 

Odpowied ź 20: Opisany asortyment spełnia wymagania zamawiaj ącego pod warunkiem, 
że zachowane zostan ą pozostałe wymagania okre ślone w formularzu cenowym. 

 
Pytanie 21: „Czy w Pakiecie nr 9 i 10 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o pojemności 1,1ml? 
Odpowied ź 21: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego ni-
niejszym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by z oferty jasno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 

 
Pytanie 22: „Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 17 wymaga aby soczewka wewnątrzgałkowa oferowana 

była w trzech rozmiarach 6,5mm/4,4; 7,5mm/4,4; 8,5mm/5,0 do wyboru przez 
Zamawiającego?” 

Odpowied ź 22: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów pierwotnie ustalonych w spec yfikacji istot-
nych warunków zamówienia. 

 
Pytanie 23: „Dot. Pakiet nr 2 Czy Zamawiajaćy dopuszcza do dostawy barwnik: Nietoksyczny barwnik 

stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski): 0,125 mg 
Brilliant Blue G (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l), pH: 7,52; osmolarność 306 mOsm/kg 
H20; gęstość: 1,017-1,019 g/cm3; max absorpcja: 584,0 nm; ampułkostrzykawki 
o pojemności 0,5 ml” 

 Odpowied ź 23: Zamawiaj ący dopuszcza zaoferowanie asortymentu pierwotnie ok reślonego 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jak ró wnie ż asortymentu opisanego w powy ż-
szym pytaniu przy zachowaniu pozostałych wymaga ń zawartych w formularzu cenowym 
i ustalonych niniejszym pismem. W przypadku zaofero wania asortymentu dopuszczonego niniej-
szym wyja śnieniem – modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  
nanieść stosownie skorygowane zapisy – pod rygorem odrzuce nia oferty, tak, by z oferty jasno 
wynikało co wykonawca zaoferował . 

 
  Pytanie 24: „Dot. Pakiet nr 3 Czy Zamawiajaćy dopuszcza do dostawy porty infuzyjne 20 G z okrągłym 

kołnierzem kaniuli, nie wymagające umocowania dodatkowym szwem, sterylne, jednora-
zowego użytku o długości kaniuli 4,3 mm lub 6,0 mm” 

  Pytanie 25: „Dot. Pakiet nr 7 Czy Zamawiajaćy dopuszcza do dostawy gaz: Sterylna, gotowa do 
użycia, terapeutyczna stabilna mieszanina 20% Sulfurhexafluoride (SF6) z 80% 
powietrza; czas efektywnej tamponady [dni]: 6; czas retencji [tygodnie]: 1 do 2; 
maksymalne stężenie mieszaniny zdolnej do rozprężania [%]: 20; ilość 40 ml; strzykawka 
a 60 ml plus filtr 
oraz  
Sterylna, gotowa do użycia terapeutyczna stabilna mieszanina 12% Octafluoropropane 
(C3F8) z 88% powietrza;  
czas efektywnej tamponady [dni]: 30; czas retencji [tygodnie]: 6 do 8; maksymalne 
stężenie mieszaniny zdolnej  
do rozprężania [%]: 12; ilość 40 ml; strzykawka a 60 ml plus filtr” 
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 Odpowied ź 24-25: Zamawiaj ący nie zmienia zapisów specyfikacji istotnych warun ków 
zamówienia w tym zakresie – nie dopuszcza zaoferowa nia asortymentu wskazanego w pyta-
niach. 

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

składania ofert ustalony do dnia 05.04.2017 r.  do godziny 10.00 oraz termin otwarcia ofert: w tym  
samym dniu o godzinie 10.30 . 

 
 
Egz.: 

1. adresat. 
2. aa. 

             


