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Olsztyn, dnia  13-02-2018 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

       do wiadomości  uczestników       

postępowania 

 

PYTANIA   I   ODPOWIEDZI   

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

soczewek wewnątrzgałkowych  ( Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie  nr 515846-N-2018  z 

dnia 08-02-2018 ). 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień  publicznych, informujemy, 

iż w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o 

wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy     

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

  

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? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy   

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

  

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie wzoru umowy następujących zapisów dotyczących komisu 

soczewek: 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zużywania powierzonych materiałów począwszy od materiału o 

najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i podtrzymuje zapisy 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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dotyczy § 9 ust. 1 projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 1 projektu 

umowy do 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w 

dostawie?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

  

dotyczy § 9 ust. 2 projektu umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych opisanych w § 9 ust. 2 projektu 

umowy do 5% wartości umownej brutto niewykonanego zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

  

Czy Zamawiający wyrazi 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. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

 

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 soczewkę o zakresie mocy od +11D do +30D? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamawiania. 

 

  

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 soczewkę fabrycznie zapakowaną w gotowy do użycia injector 

dostępną w zakresie mocy od +11D do +30D, a w zakresie mocy od +6D do do +11D soczewkę 

niezapakowaną fabrycznie w gotowy do użycia injector, ale dostarczaną w komplecie z jednorazowym 

zestawem do implantacji do cięcia 2,2 mm? 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamawiania. 

 

  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawca w formularzu parametrów ocenianych dla soczewek 

w zakresie punktu 1, podał częstotliwość występowania zmętnień w torbie tylnej po 1,5 roku na 

podstawie badań klinicznych? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

dot. przedmiotu zamówienia: 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę jednoczęściową, zwijalną,  hydrofobową ,o stopniu uwodnienia 

poniżej 0,5%, ze sferyczną optyką (średnica cześci optycznej 6 mm), filtrem UV, posiadająca części 

haptyczne ukątowane 0 st. ,z indeksem refrakcji 1.55.  Dioptraż soczewki od +6.0 D do + 40.0 D. 

Soczewka wszepiana z jednorazowego kartridża , pakowanie nie wymaga zaginania soczewki. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamawiania. 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 2 ust. 1 zdanie drugie projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w terminie do 2 dni roboczych od dnia 

złożenia zamówienia (faksem lub telefonicznie).” 

Uzasadnienie: 

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, 

terminy dostawy powinny więc być określone w jednostkach roboczych. Co prawda Zamawiający 

wskazuje, że dostawy mają się odbywać w dni robocze, ale jeśli zamówienie zostanie złożone np. w 

piątek po południu, to Wykonawca ma tak naprawdę tylko jeden dzień na dostawę (poniedziałek), 

dlatego powinien dysponować 2 dniami roboczymi na przygotowanie i realizację dostawy; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe, jednocześnie 

informując, że w umowie jest zapis mówiący, że  w przypadku, gdy termin dostawy wypada w 

sobotę lub dzień świąteczny dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu roboczym po dniach 

wolnych. 
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Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 3 ust. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji części umowy w sytuacjach 

wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących lub w niniejszej umowie. Zamawiający 

zobowiązany jest zrealizować umowę w przynajmniej 80% i w takim zakresie Wykonawcy 

przysługują roszczenia o jej realizację. ” 

Uzasadnienie: 

Jednostronne odstąpienie od umowy zawartej na czas oznaczony bez żadnej istotnej przyczyny jest 

zbyt daleko idącym uprawnieniem Zamawiającego. Sytuacje takie powinny wynikać z przepisów lub 

konkretnych zapisów umowy. Ponadto Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom 

zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. Próg 80% pozwala Wykonawcy skalkulować 

ryzyko i przedstawić korzystną ofertę. W takim tez zakresie Wykonawcy powinny przysługiwać 

roszczenia o realizację umowy; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że przedmiot zamówienia został oszacowany z należytą 

starannością i cena ofertowa winna być skalkulowana dla ilości sztuk wymienionych w 

Formularzu cenowym.  

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 8 i 9 projektu umowy w następującym brzmieniu: „8. W 

trosce o gospodarkę materiałową, Zamawiający będzie zużywał towary począwszy od tego o 

najkrótszej dacie przydatności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru o dacie 

przydatności nie krótszej niż 6 miesięcy w okresie obowiązywania umowy. 

9. Towar stanowiący własność Wykonawcy i znajdujący się w magazynie Zamawiającego w ostatnim 

dniu obowiązywania umowy zostanie w tym dniu odebrany przez Wykonawcę na podstawie protokołu. 

Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby przeterminowane oraz z datą przydatności 

krótszą niż 6 miesięcy.” 

Uzasadnienie: 

Towary o dacie przydatności krótszej niż 6 miesięcy są dla Wykonawcy praktycznie bezwartościowe, 

gdyż nie będzie mógł już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie zużywał wyroby począwszy od 

tego o najkrótszej dacie przydatności, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie zminimalizowane;  

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: 

„Wykonawca winien przeprowadzać inwentaryzację towaru zdeponowanego u Zamawiającego co 12 

miesięcy w okresie obowiązywania umowy.” 

Uzasadnienie: 

Przeprowadzenie inwentaryzacji co 6 miesięcy jest obowiązkiem zbyt uciążliwym, proszę, aby był 

wykonywany co 12 miesięcy; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 7 zdanie drugie i trzecie projektu umowy w następującym 

brzmieniu: „Wykonawca winien w ciągu 7 dni roboczych ustosunkować się pisemnie do reklamacji. 

Brak odpowiedzi pisemnej w ciągu 7 dni roboczych jest uważany za uznanie reklamacji.” 

Uzasadnienie: 

Uprzejmie odsyłam do wcześniejszych wyjaśnień dotyczących zasadności posługiwania się dniami 

roboczymi; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 9 ust. 1 i 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „1. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości netto 

niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10 % 

wartości netto niedostarczonego w terminie towaru. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umownej netto 

niewykonanej części umowy w sytuacji gdy Zamawiający odstąpi od niezrealizowanej części umowy z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.” 

Uzasadnienie: 

- Prosimy o obniżenie kary umownej za nieterminową dostawę do 0,5% dziennie. Kara w wysokości 

3% dziennie jest ponad 100 razy wyższa niż wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie należnych 

Wykonawcy, taka dysproporcja jest niezgodna z zasadą równości stron umowy. Konsekwentnie 

prosimy też o obniżenie górnej granicy naliczanych kar; 
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- Kara umowna, której wysokość uzależniona jest od wartości zobowiązania, powinna być odniesiona 

do tej wartości netto. Tylko wartość netto zobowiązania stanowi bowiem dla Wykonawcy rzeczywisty 

z ekonomicznego punktu widzenia ekwiwalent jego świadczenia, natomiast podatek VAT, składający 

się na kwotę brutto, jest daniną publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem; 

- Mianem „opóźnienia” prawo określa każdy przypadek nieterminowego spełnienia świadczenia bez 

względu na przyczyny. Opóźnienie może zatem nastąpić również z winy zamawiającego albo z 

powodu siły wyższej. Przypadki nieterminowego spełnienia świadczenia, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, określa się natomiast w prawie mianem „zwłoki”. Zasadnym jest, aby 

Wykonawca nie był karany za okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności; 

- Odstąpienie od umowy oznacza, że uważa się ją za niebyłą od samego początku, a strony muszą 

sobie zwrócić to, co wzajemnie świadczyły. Z uwagi na to, ze umowa dotyczy sukcesywnej dostawy 

towarów, odstąpienie od niej powinny dotyczyć wyłącznie jeszcze jej niezrealizowanej części; 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

Czy Zamawiający dopuści soczewkę hydrofobową posiadającą cztery części haptyczne zamknięte 

gwarantujące idealną centrację w komorze  w zakresie mocy 10- 30D? Pozostałe parametry bez zmian. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i oczekuje na złożenie 

oferty przetargowej zgodnej z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamawiania. 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na powyższe, przy zachowaniu 

wszystkich pozostałych parametrów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie dokonał modyfikacji treści 

Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.  

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe i  podtrzymuje zapisy 

projektu umowy będącego załącznikiem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

 

 

………………………………… 

 

 

 

    podpis osoby uprawnionej 

 


