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Łódź, 09.01.2020r.

www.bip.jonscher.pl
Dot.: przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostarczanie materiałów zużywalnych do mikrochirurgii oka do aparatu
Associate 6700 oraz EVA 8000C0M5, soczewek i preparatów do zabiegów okulistycznych oraz innych materiałów
eksploatacyjnych do mikrochirurgii oka” do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi. Numer
postępowania: 45/2019.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 5 do SIWZ (wzór umowy):
1) w § 2 ust. 4:
jest:
„W przypadku dostarczania asortymentu, do którego stosowania konieczne jest uprzednie przeprowadzenie szkoleń
w zakresie jego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia takich szkoleń w ramach wartości
niniejszej Umowy. Szkolenie z zakresu użytkowania dostarczanego asortymentu musi nastąpić nie później, niż w dniu
pierwszej dostawy produktu.”
a powinno być:
„W przypadku dostarczania asortymentu, do którego stosowania konieczne jest uprzednie przeprowadzenie
szkoleń w zakresie jego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego takiego szkolenia
na dany asortyment w ramach wartości niniejszej Umowy. Szkolenie z zakresu użytkowania dostarczanego
asortymentu musi nastąpić nie później, niż w dniu pierwszej dostawy produktu.”
2) w § 3 ust. 3:
jest:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa w § 1 umowy, z terminem ważności
nie krótszym, niż:
1) w Zakresie I, II poz. 13-35, III poz. 1-20 - 1 rok,
2) w Zakresie II poz. 1-12, 36 – 3 lata,
licząc od dnia dostarczenia asortymentu na Blok Operacyjny Okulistyczny / do Apteki Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.”
a powinno być:
„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa w § 1 umowy, z terminem
ważności nie krótszym niż 1 rok, licząc od dnia dostarczenia asortymentu na Blok Operacyjny Okulistyczny /
do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.”
3) w § 11:
jest:
„Wykonawca zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119, s.1) i ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.) wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawartej Umowy.”
a powinno być:
„Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy odbywa się zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) i ustawą
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).”
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ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.01.2020r do godz. 11:00. Wobec powyższego
wadium należy wnieść w terminie do dnia 17.01.2020r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2020r. o godz. 11:30.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ
W związku z zapytaniami do SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:
1. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II pozycja nr 1 soczewkę wewnątrzgałkowa,
tylnokomorowa, jednocześciowa, akrylowa, zwijalna, hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2
HEMA (metakrylan 2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, dwuwypukłe asferyczne, dwie
części haptyczne, podwójna ostra krawędź, filtr UV
Uwodnienie: 25%
Współczynnik refrakcji: 1.46
Moc optyczna: 0D to +40D (0D do +10D co 1D; +10D do +30D co 0.5D; +30D do +40D co 1D)
Średnica optyczna: 6 mm
Długość całkowita: 12.5 mm
Angulacja: 5 st
Stała A-Constant: 118.3
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych o parametrach
określonych powyżej wraz z cartridgem i injectorem (jednorazowego użytku).
2. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 5) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 5 soczewkę jednoczęściowa, akrylowa,
asferyczna, toryczna hydrofilna z powłoką hydrofobową, materiał kopolimer złożony z 2 HEMA (metakrylan
2-hydroksyetylu) i EOEMA (metakrylan 2-etoksyetylu) z chromoforem, cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra,
Filtr UV
Uwodnienie: 25%
Współczynnik refrakcji: 1.46
Moc optyczna: 0.00D do +30.00D (0 do +10D co 1D; +10.5D do +30D co 0.5D)
Średnica optyczna: 6 mm
Długość całkowita: 10.75 mm
Angulacja: 5 st
Stała A-Constant: 118.6
Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D)
Wstępnie załadowana
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych o parametrach
określonych powyżej, które posiadają w zestawie jednorazowy kardridż oraz przynajmniej jeden marker.
3. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 16) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 16 Hydroksypropylometylocelulozę
o następujących parametrach: - 2.4 % roztwór hydroksypropylometyloceluloz, lepkość (5s1): 7000 mPas, masa czasteczkowa
500 000 DA Osmolarność 255-305 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
4. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 18 materiał wiskoelastyczny o stężeniu
10mg/ml (1,0%) hialuronianu sodu pochodzenia z biofermentacji bakteryjnej o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da,
o lepkości 300 000 mPas, o osmolalności 270-400, w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0 ml z kaniulą 27G.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiału wiskoelastycznego o stężeniu 10mg/ml (1,0%)
hialuronianu sodu pochodzenia z biofermentacji bakteryjnej o masie cząsteczkowej 2.8-3.2 mln Da, o lepkości 300 000
mPas, o osmolalności 270-400, w ampułkostrzykawkach o pojemności 1,0 ml z kaniulą 27G.
5. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 19) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 19 barwnik do barwienia błony tylnej
o następujących parametrach:
Skład

Stężenie
pH

- blulife C48H50N3NaO7S
- środek zagęszczający
- chlorek sodu
- wodorofosforan sodu
- diwodorofosforan sodu
- woda do iniekcji
0,027 –0,033%
7.0-7.4
2

Osmolarność
Endotoksyny
Postać
Objętość
Opakowanie

270 – 330 mOsm/kg
<5 EU/kg/h
ciecz
0,7 ml
Ampułkostrzykawka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie barwnika do barwienia błony tylnej o parametrach określonych
powyżej.
6. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 19) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 19 barwnik do barwienia błony tylnej
o następujących parametrach:
Skład

Stężenie
pH
Osmolarność
Endotoksyny
Postać
Objętość
Opakowanie

- błękit trypanu
- blulife C48H50N3NaO7S
- środek zagęszczający
- chlorek sodu
- wodorofosforan sodu
- diwodorofosforan sodu
- woda do iniekcji
0,162-0,198 % błękit trypanu
0,027 –0,033% bluelife
7.0-7.4
270 – 330 mOsm/kg
<5 EU ml
ciecz
0,7 ml
Ampułkostrzykawka

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
7. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 20) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 20 barwnik błękitu trypanu o stężeniu
0.05% pojemność 0.7 ml ampułkostrzykawka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie barwnika błękitu trypanu o stężeniu 0.05% i pojemności 0.7 ml
ampułkostrzykawce.
8. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 26) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 26 gaz SF6 w pojemniku 75 ml
wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x
opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 o powyższych parametrach z zastrzeżeniem.
9. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 27) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 27 gaz C3F8 w pojemniku 75 ml
wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x
opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 o powyższych parametrach z zastrzeżeniem.
10. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 28) Czy Zamawiający dopuści w zakresie II poz 28 gaz C2F6 w pojemniku 75 ml
wielorazowego użytku, wraz z zestawem do podaży w składzie: 1 x igła 30G, 1 x filtr 0.20 um, 1 x strzykawka 60 ml, 1 x
opaska dla pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 o powyższych parametrach z zastrzeżeniem, że zestaw
będzie zawierał min. 2 filtry.
11. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 4) Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 4 Kaniula wygięta po łuku,
do hydrodysekcji typu Helsinki, jednorazowego użytku, rozm. 27G, 0,4x25mm
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli wygiętej po łuku, do hydrodysekcji typu Helsinki,
jednorazowego użytku, rozm. 27G, 0,4x25mm.
12. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 17) Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 17 pierścień rozszerzający źrenicę
w trakcie operacji okulistycznych, średnica 6.25 mm, jednorazowego użytku, sterylnie zapakowany; materiał polipropylen
kształt kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczówce, w komplecie injektor jednorazowego użytku do wszczepiania
i usunięcia pierścienia z jednego portu operacyjnego?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierścienia rozszerzającego źrenicę w trakcie operacji
okulistycznych o parametrach określonych powyżej.
13. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 18) Czy Zamawiający dopuści w zakresie III poz 18 wysuwaną igłę 41G do iniekcji
podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie
płynu. Narzędzie w rozmiarze 23g/0.12 mm.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wysuwanej igły 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem
zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie
w rozmiarze 23g/0.12 mm.
14. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy Zamawiający dopuści soczewki o angulacji haptenów 5 º, pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewki o angulacji haptenów 5 º.
15. Pytanie : (Dot. Zakres II poz. 19) Czy Zamawiający dopuści barwnik stosowany do barwienia i wizualizacji błon
epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej o składzie: trifenylometan Brillant Blue o stężeniu 0,25 g/I, zawartość
substancji barwiącej Brillant Blue G - 0,125mg oraz błękit bromofenolowy o stężeniu 1,3 g/I, zawartość substancji barwiącej
-0,65 mg, ampułkostrzykawka o pojemności 0,5 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
16. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 19) Czy Zamawiający dopuści pojedynczy sterylny trokar w rozmiarze 25G/0.5mm
w systemie onestep wyposażony w ostrą prowadnicę, zaworek oraz osobną miarkę na rękojeści z podziałką milimetrową do
fiksacji trokaru w twardówce?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
17. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) 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”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
18. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) 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.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
19. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie
z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto
pozostanie niezmieniona?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT została uwzględniona w § 10 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy załączonego do SIWZ.
20. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) 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 nie wyraża zgody na powyższe.
21. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7
ust. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od wartości
brutto niewykonanego zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
22. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7
ust. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanych dostaw?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
.
23. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 1 a) dopuści soczewkę o średnicy całkowitej
13,0mm, angulacji 9°, dostępny dioptraż od -10,0D do +40,0D, posiadającą po dwa otwory w każdym haptenie, posiadającą
podwójną ostrą krawędź 360° w celu większego zabezpieczenia przed PCO?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewek wewnątrzgałkowych jednoczęściowych o parametrach
określonych powyżej wraz z cartridgem i injectorem (jednorazowego użytku).
24. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 8) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 8 dopuści soczewkę o współczynniku refrakcji
1,52?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowej soczewki zwijalnej z asferyczną optyką
o współczynniku refrakcji 1,52.
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25. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 8) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 8 dopuści soczewkę wraz z jednorazowym
systemem implantacyjnym pakowanym oddzielnie (kardridge oraz injector w jednym opakowaniu), zakresie dostępnych
mocy od +1,0D do+30,0D?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowej soczewki zwijalnej z asferyczną optyką wraz
z jednorazowym systemem implantacyjnym pakowanym oddzielnie (kardridge oraz injector w jednym opakowaniu),
zakresie dostępnych mocy od +1,0D do+30,0D.
26. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 8) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 8 dopuści soczewkę o współczynniku refrakcji
1,52, załadowaną do jednorazowego injectora (preloaded), o zakresie dostępnych mocy od +11,0D do 30,0D?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowej soczewki zwijalnej z asferyczną optyką
o współczynniku refrakcji 1,52, załadowaną do jednorazowego injectora (preloaded), o zakresie dostępnych mocy
od +11,0D do 30,0D.
27. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 16) Uprzejmie prosimy o podanie w mililitrach zapotrzebowania na preparat
wiskoelastyczny w Zakresie II poz. 16 oraz o przeliczenie ilości oferowanych sztuk w zależności od wielkości opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wielkość opakowania oraz ilość
zapotrzebowanych szt., tj. op. strzykawka a'2ml wraz z igłą do podaży – ilość 3.500 szt.
28. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 16) Czy Zamawiający w Zakresie II poz. 16 dopuści 2% hydroksypropylometylocelulozę w
ampułkostrzykawce o pojemności 2,5 ml? Jeśli tak, ile wówczas opakowań należy zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w preparatu w ampułkostrzykawce o pojemności 2,5 ml.
W takiej sytuacji należy wycenić 2.800 ampułkostrzykawek o pojemności 2,5 ml.
29. Pytanie: (Dot. zakres II poz. 17) Czy Zamawiający w Zakresie II pozycji nr 17 dopuści preparat wiskoelastyczny 1,4%
hialuronian sodu o:
lepkości 120 000 mPas (0,1 s-1), temperaturze przechowywania 2-8°C, osmolarności 280-330 mOsmol/l., masie
cząsteczkowej 3,2-3,5 mln Da, w ampułkostrzykawce o pojemności 1ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
30. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy Zamawiający w Zakresie II pozycji nr 18 dopuści kohezyjny sterylny roztwór
wiskoelastyczny w roztworze soli fizjologicznej, 1,4% hialuronianu sodu, otrzymywany w procesie biofermentacji:
Masa cząsteczkowa: 3.2-3.5 miliona Daltonów
Lepkość: (0,1 s-1) 120 000 mPa·s
Osmolarność: 280-330 mOsmol/l
Ph: 6.8 – 7.6
Objętość ampułkostrzykawki: 1,0 ml z kaniulą 25G
Przechowywanie w temperaturze: 2-8 °C
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
31. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 23) Czy Zamawiający w Zakresie II pozycji nr 23 dopuści dotorebkowy pierścień
napinający o średnicy wyłącznie 11 mm, fabrycznie załadowany do jednorazowego injectora?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
32. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 23) Mając na uwadze zapisy art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach
medycznych, w myśl którego „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim
(…)”, czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Zakresie II poz. 23 asortymentu posiadającego wymagane
przepisami oznakowania, ulotkę oraz etykiety w języku angielskim oraz dostarczenia wraz z pierwszą dostawą niezbędnych
tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, na to aby wyroby medyczne w Zakresie II poz. 23 posiadały wymagane
przepisami oznakowania, ulotkę, etykiety w języku angielskim oraz dostarczenie wraz z pierwszą dostawą
niezbędnych tłumaczeń / charakterystyk towaru w języku polskim.
33. Pytanie: (Dot. Zapis SIWZ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeśli tak,
uprzejmie proszę o podanie właściwego adresu mailowego.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszczone formy przesyłania faktur zostały wskazane w § 6 wzoru umowy
załączonego do SIWZ.
34. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1a) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o angulacji 5° i zakresie dioptrażu 5,0D
do 30,0D, ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
35. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1a) Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenie injectorów w przypadku
dostarczenia injectora i kartridża pakowanego wraz z soczewką z pozycji 1a.
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
36. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 5) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna, akrylowa, jednoczęściowa, asferyczna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej
0,5% z injectorem do implantacji, do korekcji afakii i astygmatyzmu rogówkowego, średnica części optycznej 6,0 mm, zakres
mocy od +6,0 D do +30,0 D, co 0,5 D, dwuwypukła, ,filtr UV, angulacja części haptycznych 0o, długość całkowita 12,5 mm,
moc cylindra 1,25; 2,0; 2,75; 3,5; 4,25; 5,0; 5,75 D na zamówienie, współczynnik refrakcji – 1,54. Do soczewki dołączony
jednorazowy injector do cięcia 2,2 mm wraz z jednorazowym markerem do oznakowania oka?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewek wewnątrzgałkowych torycznych o parametrach
określonych powyżej.
37. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 8) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o uwodnieniu 1-4% oraz współczynniku
refrakcji 1.48?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowej soczewki zwijalnej z asferyczną optyką
o uwodnieniu 1-4% oraz współczynniku refrakcji 1.48.
38. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 13) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Czy zamawiający dopuści również Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach,
objętość: 10ml Lepkość (25 st. C) 1000mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4
Oporność objętościowa: 1014 omów/cm kwadratowy, olej charakteryzuje się się bardzo wysoką czystością zapewniającą
bezpieczną efektywną stabilną i trwałą tamponadę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego o powyższych parametrach.
39. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 14) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Olej silikonowy, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych strzykawkach, objętość: 10ml Lepkość (25 st. C)
5700mPas, Gęstość (22 st. C) 0,98 g/cm sześcienny, wskaźnik refrakcji (20 st. C): 1,4, Oporność objętościowa: 1014
omów/cm kwadratowy, olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością zapewniającą bezpieczną efektywną stabilną
i trwałą tamponadę?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego o powyższych parametrach.
40. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 17) Czy zamawiający dopuści również soczewkę o parametrach wymienionych poniżej:
Stężenie 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu Pochodzenie biofermentacja bakterii Masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da (mln
Daltonów) Lepkość 400 000mPa-s (przy zerowej szybkości ścinania) Osmolarność 270-400 mOs/kg pH 6.8 do 7.6
Temperatura przechowywania 2°-25°C Objętość ampułko-strzykawki 1,0ml, kaniula 27G.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu wiskoelastycznego z hialuronianem sodu o powyższych
parametrach.
41. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 18) Czy zamawiający dopuści również hialuronian o masie cząsteczkowej 2,8-3,2 mln Da,
lepkości 3 000 000 mPas uzyskiwany poprzez fermentację bakteryjną, objętość 1 ml?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oftalmicznego sterylnego preparatu wiskochirurgicznego,
kohezyjnego o powyższych parametrach.
42. Pytanie: (Dot. . Zakres II poz. 19) Czy zamawiający dopuści również roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant
blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej
wewnętrznej. Opakowanie ampułko-strzykawka a'0,5ml (op.1szt.)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie roztworu błękitu trypanu o stężeniu 0,15%, brillant blue G
o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego,
do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej w opakowaniu zawierającym 1 szt
(ampułko-strzykawka a'0,5ml). W takiej sytuacji należy wycenić 1.000 op. po 1szt.
43. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 20) Czy zamawiający dopuści również błękit trypanu w fiolce o pojemności 1 ml ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
44. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 1) Czy Zamawiający wymaga soczewek w jednym pudełku z injectorem i catridgem?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowane soczewki były pakowane w jednym pudełku z injectorem
i catridgem.
45. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 5) Czy Zamawiający dopuści uwodnienie poniżej 0,7% oraz dioptrażu od 10,0D do 30,0D,
pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie soczewki wewnątrzgałkowej torycznej o uwodnieniu poniżej 0,7%
oraz dioptrażu od 10,0D do 30,0D, pozostałe parametry bez zmian.
46. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 8) Czy Zamawiający dopuści soczewki o angulacji 5°, współczynnik refrakcji 1,52,
pozostałe parametry bez zmian?
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoczęściowej soczewki zwijalnej z asferyczną optyką
o angulacji 5°, współczynnik refrakcji 1,52, pozostałe parametry bez zmian.
47. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 15) Czy Zamawiający dopuści lepkość 5,0mPas?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pefluorwodoru dziesięciowęglowego o lepkości 5,0mPas.
48. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 16) Czy Zamawiający wymaga szklanej strzykawki?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania preparatu w szklanej strzykawce.
49. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 17) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości 20 000-100 000 mPas, pozostałe
parametry bez zmian?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
50. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 26) Czy Zamawiający dopuści gaz SF6 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy
zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu SF6 w pojemniku o pojemności 30 ml. W takiej sytuacji
należy wycenić 45 pojemników o pojemności 30 ml.
51. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 27) Czy Zamawiający dopuści gaz C3F8 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy
zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu C3F8 w pojemniku o pojemności 30 ml. W takiej sytuacji
należy wycenić 50 pojemników o pojemności 30 ml.
52. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 28) Czy Zamawiający dopuści gaz C2F6 o pojemności 30 ml? Jeśli tak, jaką ilość należy
zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie gazu C2F6 w pojemniku o pojemności 30 ml. W takiej sytuacji
należy wycenić 75 pojemników o pojemności 30 ml.
53. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 29) Czy Zamawiający dopuści opakowanie 144 szt.? Jeśli tak, jaką ilość należy
zaoferować?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzałek w opakowaniu zawierającym 144 szt. W takiej sytuacji
należy wycenić 21 op. po 144 szt.
54. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 1) Czy przez długość części ostrej Zamawiający ma na myśli długość części metalowej?
Odpowiedź: Tak, poprzez sformułowanie „długość części ostrej” Zamawiający miał na myśli „długość części
metalowej”.
55. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 2) Czy Zamawiający dopuści nóż Slit o długości części metalowej 1,2cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noża Slit o długości części metalowej 1,2cm.
56. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 7) Czy Zamawiający dopuści kaniulę 26G 0,45x28mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli rozm. 26G 0,45x28mm.
57. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 17) Czy Zamawiający dopuści pierścień 6,3mm o kształcie okrągłym z czterema pętlami
w równych odstępach?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierścienia o średnicy 6,3mm o kształcie okrągłym z czterema
pętlami w równych odstępach.
58. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 13) Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 13 dopuści wysokooczyszczony olej
silikonowy o lepkości 1000-1500mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar
właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie
powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego o powyższych parametrach.
59. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 14) Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 14 dopuści wysokooczyszczony olej
silikonowy o lepkości 5000-5900mpas stosowany w chirurgii okulistycznej w celu endotamponady siatkówki. Ciężar
właściwy 0,97g/cm3 (dane przy temperaturze t=25 stopni C). Współczynnik załamania światła n=1,40. Napięcie
powierzchniowe 21mN/m (względem powietrza), międzygraniczne napięcie 40mN/m (względem wody)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oleju silikonowego o powyższych parametrach.
60. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 15) Czy Zamawiający w zakresie nr 2 pozycji nr 15 dopuści wysokooczyszczoną
perfluorodekalinę o wzorze chemicznym C10F18, preparat stosowany w chirurgii okulistycznej w celu śródoperacyjnej
czasowej tamponady siatkówki podczas odwarstwienia siatkówki. Ciężar właściwy 1,908- 1,93g/cm3, współczynnik

7

załamania światła n=1,31 (dane przy temperaturze t=20 stopni C). Lepkość 4,50-5,53mpas (przy temperaturze t= 25 stopni
C). Temperatura wrzenia 140,4-142,4 stopni C?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o powyższych parametrach.
61. Pytanie: (Dot. Zakres II poz. 23) Czy Zamawiający w zakresie nr 2 poz. 23 dopuści pierścień dotorebkowy - wykonany
z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na obu końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego
iniektora z wewnętrzną blokadą tłoka. Pierścień dostępny w dwóch rozmiarach: 12 mm do torby o średnicy 10-12mm i 13
mm do torby o średnicy 11-13mm, dzięki dopasowaniu się do średnicy torby. Długi transparenty koniec iniektora,
co najmniej 38mm z naniesioną strzałką informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Z możliwością wszczepu w obu
kierunkach, w prawo i lewo tym samym iniektorem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pierścienia dotorebkowego o powyższych parametrach.
62. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy załącznik nr 5 – zakres II poz. 5 i 8) Czy Zamawiający dopuści soczewki
wewnątrzgałkowe z terminem ważności 12 miesięcy?
Odpowiedź: Zamawiający w Zakresie II poz. 5 i 8 dopuszcza zaoferowanie soczewek z terminem ważności 12 miesięcy
licząc od dnia dostarczenia asortymentu do Apteki Zamwiającego.
63. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §1 ust. 2 projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„2. Ilość, określona w załączniku nr … do niniejszej Umowy, stanowi wielkość szacunkową uzależnioną od ilości przyjętych
pacjentów oraz wysokości wynegocjowanych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Na podstawie wymienionych
przesłanek, określone w załączniku do Umowy szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu o maksymalnie 20% w stosunku
do całkowitej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania umowy w 80% w stosunku do całkowitej wartości umowy”
Uzasadnienie:
Zdaniem Wykonawcy, zastrzeżenie przyznające Zamawiającemu niekontrolowaną dowolność w kształtowaniu ilości
zamówienia stawia go w zbyt dużej niepewności co do finalnego zakresu umowy, który uda mu się zrealizować, co
przedkłada się na utrudnienie skalkulowania ceny ofertowej i jej atrakcyjności. Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji
zamówienia na poziomie 80% wartości umowy umożliwi Wykonawcy lepsze, bardziej racjonalne ekonomicznie i również
korzystniejsze dla Zamawiającego skalkulowanie ceny ofertowej. Wykonawca powinien mieć zagwarantowane roszczenie
o realizację umowy w przynajmniej 80%;
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
64. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 2 ust. 4 projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„W przypadku dostarczania asortymentu, do którego stosowania konieczne jest uprzednie przeprowadzenie szkoleń
w zakresie jego użytkowania, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednego takiego szkolenia na dany
asortyment w ramach wartości niniejszej Umowy. Szkolenie z zakresu użytkowania dostarczonego asortymentu musi nastąpić
nie później, niż w dniu pierwszej dostawy produktu”
Uzasadnienie:
Umowa powinna precyzować, że Wykonawca przeprowadzi jedno szkolenie z użytkowania danego asortymentu, każde
kolejne może zostać przeprowadzone na podstawie osobnego zlecenia. Gdyby Wykonawca był zobowiązany
do przeprowadzenia bliżej nieokreślonej liczby szkoleń, wiązałoby się to z trudnościami w oszacowaniu i skalkulowaniu
oferty i stawiałoby go w zbyt dużej niepewności co do zakresu świadczonych przez niego usług.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
65. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §3 ust. 3 projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„ 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar, o którym mowa w § 1 umowy, z terminem ważności nie
krótszym, niż:
1) w Zakresie I, II poz. 13-35, III poz. 1-20 - 1 rok,
2) w Zakresie II poz. 1-12, 36 – 1 rok,
licząc od dnia dostarczenia asortymentu na Blok Operacyjny Okulistyczny / do Apteki Miejskiego Centrum Medycznego im.
dr. Karola Jonschera w Łodzi.”
Uzasadnienie:
Wykonawca może zagwarantować, że wyroby dostarczane w ramach Zakresu II poz. 1-12,36 będą miały termin ważności
wynoszący 1 rok licząc od dnia dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.
66. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §4 ust. 3 i ust. 4 projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„3. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć każdą reklamację pisemnie w terminie:
a) 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego - w przypadku reklamacji ilościowej,
b) 7 dni roboczych od dnia dostarczenia mu reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej,
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oraz poinformować czy reklamacja zostaje uznana czy też odrzucona w części lub w całości. Nie udzielenie odpowiedzi na
zgłoszoną reklamację, w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania (w przypadku reklamacji ilościowej) lub dostarczenia
reklamowanych wyrobów (w przypadku reklamacji ilościowej), uważa się za uznanie reklamacji.
4. Załatwianie zasadnych reklamacji jakościowych następować będzie przez wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na
wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.”
Uzasadnienie:
- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych towarów. Zasadnym
jest więc, aby termin na rozpatrzenie takiej reklamacji biegł od dnia dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów.
Ponadto należy wskazać, że dostarczenie Wykonawcy reklamowanych wyrobów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;
- Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc
posługiwanie się jednostkami roboczymi w określaniu najważniejszych terminów umownych. Rozwiązanie takie stawia
Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę wystąpienia zdarzenia wymagającego jego reakcji;
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
67. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §6 ust. 2 projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„2. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot umowy, w terminie do … dni:
1) od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego lub
2) od dnia przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF.
Za moment zapłaty Strony uznają dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
Uzasadnienie:
Przy zobowiązaniach cywilnoprawnych, zasadą jest, że momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego
wierzyciela. Powyższe potwierdza również uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 stycznia 1995, III CZP 164/94 „Spełnienie
świadczenia bezgotówkowego następuje w dniu uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku
zobowiązaniowego postanowiły inaczej”.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
68. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy
w następującym brzmieniu:
„1. W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w § 3 ust. 1, § 4 ust. 3 i 4, , Zamawiający może
naliczyć karę umowną w wysokości 0,4% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od wartości netto niewykonanego zamówienia,
ale łącznie nie więcej niż 10% wartości netto tego zamówienia,
2. W sytuacji określonej w § 9 ust. 2 pkt 1, Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna w wysokości 10% wartości
netto niezrealizowanych dostaw.”
Uzasadnienie:
- Kara umowna powinna być naliczana jedynie w sytuacji zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia” prawo
określa każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i nie jest zasadne karanie Wykonawcy w takich
okolicznościach;
- Kara umowna powinna być naliczana od wartości netto przedmiotu umowy, gdyż tylko ta wartość ma dla Wykonawcy
ekonomiczne znaczenie (co wynika z art. 32 ustawy PZP). Podatek VAT wchodzący w skład kwoty brutto jest daniną
publiczną, której Wykonawca jest tylko płatnikiem. Wykonawca nie ma wpływu na wysokość tego podatku;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych powoduje, że mogą one urosnąć do rozmiarów nieproporcjonalnie
przewyższających wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody. W takim zaś wypadku kara umowna nie będzie już
pełniła funkcji odszkodowania, ale służyć będzie wzbogaceniu się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. Celem uniknięcia
powyższego, zasadne jest wprowadzenie górnego limitu naliczania kar umownych na poziomie 10%. W razie uzasadnionej
potrzeby, Zamawiający i tak może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych;
- Prosimy o obniżenie kary umownej za rozwiązanie umowy do 10% wartości niezrealizowanych dostaw. Kara w wysokości
20% jest zbyt wygórowana i może znacząco przekroczyć wartość ewentualnej szkody poniesionej przez Zamawiającego
w takiej sytuacji, zasadnym jest więc jej miarkowanie;
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
69. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 7 ust. 4 projektu umowy?
Uzasadnienie:
Wykonawca nie wyraża zgody na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
70. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 9 ust. 2 pkt 1) projektu umowy w następującym
brzmieniu:
„Wykonawca narusza istotne postanowienia Umowy, tj.:
c) świadczone przez Wykonawcę dostawy po raz trzeci istotnie odbiegają od istotnych wymagań określonych przez
Zamawiającego,
d) Wykonawca, co najmniej trzykrotnie, z przyczyn od niego zależnych, nie zrealizował zamówień w terminie ustalonym
niniejszą Umową.”
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Uzasadnienie:
- Rozwiązanie przez Zamawiającego umowy zawartej na czas oznaczony powinno być dopuszczalne wyjątkowo, w
konkretnie wymienionych sytuacjach, a nie wymienionych jedynie przykładowo. W przeciwnym wypadku omawiane
uprawnienie Zamawiającego mogłoby być stosowane w przypadku każdych, nawet nieistotnych uchybień niewpływających
na ogólną jakość i terminowość świadczeń Wykonawcy;
- Rozwiązanie umowy powinno być możliwe w przypadku powtarzających się przynajmniej trzykrotnie naruszeń istotnych
postanowień umowy powstałych z wyłącznej winy Zamawiającego. Jak już wskazano, niedochowanie terminowości dostaw
może wynikać z okoliczności, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
71. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie § 10 ust. 1 pkt 7 projektu umowy?.
Uzasadnienie:
Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów wprowadzonych przez producenta stoi w istotnej
sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy, który nie widzi uzasadnienia obniżenia ceny w takim przypadku. Cena
ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniająca prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób aby zapewnić
Wykonawcy rentowność. Zastosowanie obniżki cen wobec Zamawiającego, a następnie podwyższenie cen na rynku
producenckim w dalszym okresie zaburzałoby zatem równowagę finansową Wykonawcy, stawiając go tym samym w sytuacji
niskiej opłacalności zamówienia, a nawet jej braku.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
72. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na o dodanie w §10 projektu umowy kolejnego ustępu
w następującym brzmieniu:
„W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania umowy, nowa stawka będzie stosowana
automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących bez konieczności zawierania
aneksu do umowy.”
Uzasadnienie:
Jak już wskazano, zgodnie z ustawą PZP, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług
wpływający na wysokość ceny brutto jest daniną publiczną, na której wysokość strony nie mają żadnego wpływu. Jeżeli w
okresie obowiązywania umowy ustawodawca zmieni stawkę VAT na wyroby objęte umową, nowa stawka powinna być
stosowana automatycznie, bez konieczności zawierana aneksu do umowy. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie
może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
73. Pytanie: (Dot. Wzoru umowy) Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §11 projektu umowy poprzez jego
doprecyzowanie?
Uzasadnienie:
Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotowy zapis jest bardzo ogólny i nie precyzuje o jakie dane osobowe chodzi i od jakiej
kategorii osób.
Należy wyjaśnić, że:
1) Jeżeli chodzi o dane wykonawcy będącego osobą fizyczną to zapis jest zbędny – podstawą przetwarzania danych
wykonawcy jest bowiem umowa; w związku z tym nie trzeba zbierać od niego zgody na przetwarzanie jego danych na
potrzeby umowy
2) Jeżeli chodzi o dane innych podmiotów to wykonawca nie może jej udzielać w imieniu innych osób – zgoda musi
pochodzi od osoby której dane dotyczą;
Chyba że przedmiotowy zapis należy rozumieć jako powierzenie lub udostępnienie danych – niemniej wówczas powierzenie
powinno być bardziej rozbudowane (art. 28 RODO – przede wszystkim określenie kto komu powierza dane, rodzaju danych,
kategorii danych, czasu przetwarzania etc.) natomiast udostępnienie nie wymaga jakiejkolwiek umowy – ewentualnie
w przypadku udostępnienia należy przekształcić ten fragment w taki sposób iż jedna ze stron lub obie udostępniają sobie dane
na potrzeby realizacji umowy.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis §11 wzoru umowy załączonego do SIWZ – zgodnie z modyfikacją określoną
powyżej.
74. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 1) Zamawiający dopuści nóż do portu bocznego 20G (1,2mm) o długości części metalowej
2,5cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
75. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 2) Zamawiający dopuści nóż SLIT o długości części metalowej 1,6cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie noża SLIT o długości części metalowej 1,6cm.
76. Pytanie: (Dot. Zakres III poz.4) Zamawiający dopuści kaniulę do hydrodysekcji zakrzywioną pod kątem 45stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli do hydrodysekcji typu Helsinki, jednorazowego użytku,
rozm. 27G, 0,4x22mm, zakrzywionej pod kątem 45stopni.
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77. Pytanie: (Dot. Zakres III poz. 6) Zamawiający dopuści kaniulę do podaży preparatów jednorazowych zakrzywioną pod
kątem 45stopni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kaniuli wygiętej do podaży preparatów, jednorazowego użytku,
rozm. 23 G, 0,6x22mm, zakrzywionej pod kątem 45stopni.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Medycznego
im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
/-/ mgr Konrad Łukaszewski
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