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LAS-84/1-PN/27-2018       Rybnik, dnia 08.05.2018 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-84-PN/27-2018) 

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
z dnia 04.04.2018 r., nr 2018/S 065-144385 

 
 

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

Pytanie 1 : „Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: 
<<Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% 
ilości określonych w niniejszej Umowie>>” 

Pytanie 2: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank 
kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić 
Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo 
cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do 
momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.” 

Pytanie 3: „Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni?” 
Pytanie 4: „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 5: „Dotyczy  § 5 ust. 1  Wzoru Umowy: 

Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% wartości dostawy 
brutto?” 

Pytanie 6: „Dotyczy  § 5 ust. 2  Wzoru Umowy: 
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości 
niezrealizowanej części umowy brutto?” 

Pytanie 7: „Dotyczy  § 5 ust. 4  Wzoru Umowy: 
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wynagrodzenia 
umownego brutto?” 

Pytanie 8: „Dotyczy  § 10 ust. 4  Wzoru Umowy: 
Czy Zamawiający Wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1%?” 

Odpowied ź 1-8:  Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian do wzo-
ru umowy.  
 
Pytanie 9: „Dotyczy Pakietu nr 3: 

Czy Zamawiający dopuści materiał wiskoelastyczny w ampułkostrzykawkach z dołączoną 
kaniulą o stężeniu 2% hialuronianu sodu o objętości 0,9 ml?” 
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Pytanie 10: „Czy Zamawiający  dopuści w  pakiecie 1 błękit trypanu 0,15%  do barwienia błon 

przedsiatkówkowych zapakowany w sterylna fiolkę o objętości 0,5ml ?” 
Pytanie 11: „dotyczy pakietu nr 3  

Czy zamawiający dopuści system wiskoelastyczny w sterylnym blistrze zawierający  
1 ampułkostrzykawkę z 3% hialuronianem sodu i 4% chondroitynosiarczanem sodu o poj. 
0,35 ml oraz 1 ampułkostrzykawkę 1% hialuronianu sodu o poj. 0,4 ml?” 

Odpowied ź 9-11: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu  opisanego w pytaniu.  
 
Pytanie 12: „Zwracam się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu płatności do 45 od daty 

wystawienia faktury.” 
Odpowied ź 12: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na proponowan ą w pytaniu zmian ę. 
 
Pytanie 13: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 1 ust. 4 zdanie pierwsze projektu umowy 

w następującym brzmieniu: <<Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamó-
wień na towar w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb, jednak że 
w każdym przypadku zobowi ązany jest zrealizowa ć umow ę w przynajmniej 80% 
i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie  o jej realizacj ę.>>” 

Pytanie 14: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
<<W przypadku zwłoki  w dostawie towaru ponad termin określony w ust.1 lub w przypadku 
niedotrzymania z winy Wykonawcy terminu realizacji reklamacji Zamawiający, po 
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy faksem, ma prawo zakupić tę partię towaru u innego 
dostawcy i odmówić przyjęcia dostawy zrealizowanej ze zwłok ą. W tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest zwróci ć Zamawiaj ącemu ró żnicę w cenie towarów  
i Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 1.>> ” 

Pytanie 15: „Zwracam się z prośbą o dodanie w § 3 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym 
brzmieniu: <<Termin na wymian ę towaru wadliwego na wolny od wad wynosi 3 dni 
robocze i liczony jest od dnia zawiadomienia Zamawi ającego o rozpatrzeniu 
reklamacji lub upływu terminów wskazanych w ust. 3 powy żej.>>” 

Pytanie 16: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
<<1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne w przypadku niedotrzy-
mania terminu dostawy, tj. niedostarczenia towaru w terminie i na warunkach określonych 
w § 2 ust. 1 lub w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 3 w wysokości 
0,2% wartości dostawy netto  objętej zamówieniem dla danego pakietu za każdy dzień 
zwłoki  i za każde naruszenie, ale nie wi ęcej ni ż 5% warto ści netto dostawy lub 
wadliwego towaru . 
2. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 10 % wartości 
niezrealizowanej części umowy netto  dla danego pakietu za rozwiązanie umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.>>” 

Pytanie 17: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
<<Zamawiający ma prawo odstąpić od niezrealizowanej cz ęści umowy, bez konieczności 
uprzedniego wzywania Wykonawcy do należytej realizacji umowy i naliczyć karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto , określonego w § 1 ust. 1 umowy, w 
przypadkach, gdy: 
a) jednorazowa zwłoka  Wykonawcy względem terminu wykonania dostawy przekroczy 7 
dni roboczych,  
b) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wymieni wadliwego towaru w terminie 7 
dni roboczych  od uznania reklamacji.>>” 

Pytanie 18: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 8 lit. a) – c) projektu umowy w następującym 
brzmieniu: <<Oprócz uprawnień, o których mowa w § 5 Zamawiającemu przysługuje 
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, w zakresie danego pakietu w przypadku, gdy: 
a. Wykonawca czterokrotnie  nie dochowa terminu dostawy ze swojej wył ącznej winy , 
b. Wykonawca czterokrotnie  ze swojej wył ącznej winy  dostarczy towar 
nieodpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji i w zamówieniu lub 
niespełniający prawidłowo swojej funkcji, w tym – w naruszonym opakowaniu, 
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c. Wykonawca ze swojej wył ącznej winy  czterokrotnie  nie dochowa terminów 
reklamacji zakreślonych zgodnie z warunkami określonymi w § 3 ust. 2,>>” 

Pytanie 19: „Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 10 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: 
<<W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązany 
będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5 % wartości 
netto danego pakietu  za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa 
Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej 
kary umownej na zasadach ogólnych.>>” 

Odpowied ź 13-19: Zamawiaj ący nie wyra ża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian 
do wzoru umowy.  
 
Pytanie 20: „Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający dopuści błękit trypanu pakowany w sterylne fiolki?” 
Odpowied ź 20: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu  opisanego w pytaniu. 
 
Pytanie 21: „Czy w Pakiecie nr 2 i 3  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 r ównie ż asortymentu opisanego 
w powy ższym pytaniu – przy zachowaniu dodatkowych wymaga ń określonych przez 
zamawiaj ącego. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszcz onego niniejszym 
wyjaśnieniem - modyfikacj ą należy w formularzu cenowym w kolumnie „Asortyment”  nanieść 
stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było w ątpliwo ści, co zaoferowano w danej pozycji.  
 
Pytanie 22: „Dot. Pakiet nr 1, poz. 1 

Czy Zamawiający 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” 

Pytanie 23: „Dot. Pakiet nr 1, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuszcza do dostawy barwnik: 
Nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM  
(kolor niebieski): 0,125 mg Brilliant Blue G  (trifenylometan, stężenie 0,25 g/l) oraz 
do wybarwiania błon nasiatkówkowych ERM i ciała szklistego (kolor fioletowy):  0,65 mg 
Bromphenol Blue (stężenie 1,3 g/l); Gęstość 1,03 g/cm3; ampułkostrzykawka a 0,5 ml” 

Odpowied ź 22-23: Zamawiaj ący wymaga zaoferowania asortymentu zgodnie z opisem  przedmiotu 
zamówienia – nie dopuszcza zaoferowania asortymentu  opisanego w pytaniu. 

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

składania ofert oraz wnoszenia wadium ustalony do d nia 14.05.2018 r.  do godziny 10.00 
oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godz inie 10.30 . 
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